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RESUMO 

 

O objetivo desta tese é investigar a construção de práticas de translinguismo, 

identificadas nas falas de personagens de três telenovelas brasileiras – Aquele 

beijo, Cheias de charme e Flor do Caribe – exibidas pela Rede Globo de 

Televisão entre 2011 e 2013, além de discutir as contribuições dessas práticas 

para (re)pensarmos tanto a concepção de língua quanto a sala de aula de 

línguas. A pesquisa, de abordagem qualitativa (LÜDKE; ANDRÉ, 2013), 

entende telenovela como documento de pesquisa (LOIZOS, 2013), que 

constitui documentação da especificidade sócio-histórica de determinada 

época. O referencial teórico se constitui de três eixos: a relação entre mídia e 

construção de sentidos (KELLNER, 2001; THOMPSON, 2011), em particular no 

que tange à telenovela brasileira (HAMBURGER, 2005, 2011; VASSALLO DE 

LOPES, 2009, 2010; MARTINS, 2011); a metáfora do rizoma, conforme 

delineada por Deleuze e Guattari (2014); e as discussões que vêm sendo 

desenvolvidas sobre o termo translinguismo (JACQUEMET, 2005; COX; 

ASSIS-PETERSON, 2006; ASSIS-PETERSON, 2008; CANAGARAJAH, 2013; 

ZOLIN-VESZ, 2014). As perguntas que nortearam a pesquisa foram: 1) que 

formas de translinguismo podem ser identificadas nas falas de personagens 

das telenovelas aqui em análise? e 2) que contribuições essas práticas 

translíngues podem trazer à baila para (re)pensarmos a concepção de língua e, 

por conseguinte, a sala de aula de línguas? Os resultados sugerem que as 

línguas empregadas nas falas dos personagens das telenovelas analisadas – 

no caso, o português e o espanhol – des/reterritorializam-se, mestiçam e 

transformam-se, constituindo, assim, uma concepção rizomática de língua, que 

se compõe de dimensões, de direções movediças, cujas linhas de fuga ou de 

des/reterritorialização transpassam as fronteiras e estruturas linguísticas em 

direção tanto a uma pedagogia translíngue para a sala de aula de línguas 

quanto à primazia da construção de sentidos. 

 

 

Palavras-chave: telenovela brasileira, translinguismo, construção de sentidos. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis aims to investigate the construction of translingualism 

practices captured in the lines of characters from three Brazilian telenovelas – 

Aquele beijo, Cheias de charme, and Flor do Caribe, broadcast by Rede Globo 

de Televisão from 2011 to 2013 –, as well as to discuss the contributions of 

such practices for (re)thinking both the concept of language and the foreign 

language classroom. This qualitative research (LÜDKE; ANDRÉ, 2013) 

considers the telenovela as a research document (LOIZOS, 2013) which 

composes the documentation of the sociohistorical specificity of a given period. 

The theoretical framework is comprised of three axes: the relationship between 

the media and the construction of meanings (KELLNER, 2001; THOMPSON, 

2011), focusing mainly on the Brazilian telenovela (HAMBURGER, 2005, 2011; 

VASSALLO DE LOPES, 2009, 2010; MARTINS, 2011); the rhizome metaphor 

developed by Deleuze and Guattari (2014); and recent debates regarding the 

term translingualism (JACQUEMET, 2005; COX; ASSIS-PETERSON, 2006; 

ASSIS-PETERSON, 2008; CANAGARAJAH, 2013; ZOLIN-VESZ, 2014). This 

research was guided by the following questions: 1) What forms of 

translingualism may be identified in the lines of characters from the telenovelas 

selected for analysis?, and 2) In what ways can these translingual practices 

help (re)think the concept of language and, furthermore, the foreign language 

classroom? Results suggest that the languages used by the characters in these 

telenovelas, i.e. Portuguese and Spanish are de-/reterritorialized, mixed, and 

transformed, hence constituting a rhizomatic concept of language which is 

composed of dimensions and unstable directions, whose lines of flight or of de-

/reterritorialization surpass linguistic boundaries and structures towards both a 

translingual pedagogy for the foreign language classroom and the primacy of 

the construction of meanings. 

 

 

Keywords: Brazilian telenovela, translingualism, construction of meanings. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 Escrever uma tese que propõe aproximar mídia e translinguismo possui, 

nesta investigação, ao menos, quatro acepções. A primeira delas se refere a 

um episódio que sucedeu no decorrer de sua escrita. Ao se deparar com uma 

das formas de translinguismo que analiso nesta investigação, uma professora 

de espanhol teceu o seguinte comentário: “eu não entendi a frase... começou 

em português, passou pro espanhol e terminou em português? É isso?” Sua 

indagação me pareceu exemplaríssima para exibir, logo na abertura, a 

provocação que este trabalho busca promover. 

Engendrados que estamos no paradigma monolíngue, qualquer outra 

possibilidade de prática linguística, que destoe de suas fixas e rígidas normas e 

de suas hierarquias, é tida como desvio e, portanto, como uma prática 

inaceitável. Quando pensamos em mistura entre as línguas, a exemplo do 

português com o espanhol, originando o que se convencionou denominar 

portunhol, ou mesmo entre o português e o inglês, nomeadamente o portinglês, 

indagamo-nos, incomodados, sobre a própria construção misturada, mestiçada 

da prática linguística, como no comentário acima, ou a associamos ao riso, 

como pode ser observado, por exemplo, em relação ao portunhol de 

personagens de telenovelas, programas humorísticos e histórias em 

quadrinhos, conforme nos relatam Mota (2012) e Mota e Irala (2014), e no 

portinglês do técnico de futebol Joel Santana, trazido à baila pelo trabalho de 

Assis-Peterson e Cox (2013).  

Esse panorama se configura devido à noção de língua nacional, que 

retomarei adiante. Língua é entendida, nessa perspectiva, como uma entidade 

singular, um sistema essencialmente fechado, autônomo e diferente de outras 

línguas, atrelado a um território geográfico específico, que possui uma língua 

comum, uma língua-padrão. Como observam Cox e Assis-Peterson (2006), a 

tradição ocidental privilegia substância ao movimento, e essência à 

transformação. 
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 Talvez, por isso, alguns leitores possam olhar com certo esquivo as 

análises e a argumentação que desenvolvo nesta tese. Entretanto, para além 

das justificativas que apresento, nas próximas páginas, para o desenvolvimento 

desta investigação, é o incômodo, que as práticas de translinguismo parecem 

provocar, e que levou a professora de espanhol a tal indagação, que me 

impeliu, em última análise, a desenvolver esta pesquisa. Diante dessas 

observações iniciais, portanto, penso caber aqui mais uma indagação: não 

seriam as práticas de translinguismo procesos complejos de los que estamos 

percibiendo solo algunos detalles1? 

 As demais acepções desta investigação se vinculam à mídia como parte 

fundante da formação da vida social, sendo uma na esfera pessoal e duas em 

âmbito teórico. A primeira guarda relação com o tipo de pesquisa que venho 

desenvolvendo nos últimos anos. A mim, tem sido caro perscrutar a forma 

como a mídia constrói determinados sentidos sobre a vida social, contribuindo, 

assim, para nossa compreensão acerca das diversas maneiras de ser/estar no 

mundo contemporâneo – ver, por exemplo, Zolin-Vesz e Jesus (2012), Jesus e 

Zolin-Vesz (2013), Zolin-Vesz e Krauss (2013), e Zolin-Vesz, Lima e Krauss 

(2014).  

Já as outras acepções apresentam estreita vinculação teórica, 

sustentando, inclusive, as pesquisas elencadas no parágrafo anterior. Desde 

que o fazer do linguista aplicado passou a ser compreendido como não 

aplicação de linguística, as discussões que permeiam sua práxis têm sido 

pautadas na direção de um arcabouço teórico interdisciplinar e/ou 

transdisciplinar. Essa perspectiva, portanto, tem conduzido à compreensão da 

linguística aplicada como conhecimento não disciplinar ou, como quer Moita 

Lopes (2006), como INdisciplinar. Essa questão aponta para a necessidade de 

“misturar-se”, “melecar-se” (ROJO, 2013, p. 65) com teorias que atravessam o 

campo das ciências sociais e das humanidades, na tentativa de buscar 

compreender – quiçá enfrentar e modificar – questões práticas entendidas 

como problemas sociais. Assim, muitos linguistas aplicados passaram a operar 

                                                 
1
 Em consonância com a perspectiva teórica adotada nesta tese, termos e expressões em 

outras línguas, que não o português, não serão marcados com aspas ou itálico – excetuadas 
as citações – tampouco serão traduzidos. 
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com uma visão de linguística aplicada que tenta “criar inteligibilidade sobre 

problemas sociais em que a linguagem [entendida como práticas linguageiras2] 

tem um papel central” (MOITA LOPES, 2006, p. 14).  

Esta tese, portanto, alimenta-se de proposições oriundas da filosofia 

(ARAUJO, 2003; DELEUZE; GUATTARI, 1997; 2010; 2014), da geografia 

(HAESBAERT, 2007; 2013; 2014), e dos estudos sobre a mídia (KELLNER, 

2001; THOMPSON, 2011), em particular da telenovela brasileira 

(HAMBURGER, 2005, 2011; VASSALLO DE LOPES, 2009, 2010; MARTINS, 

2011), para, em combinação com discussões que vêm sendo desenvolvidas na 

seara dos estudos linguísticos, tais como aquelas encontradas em Jacquemet 

(2005), Cox e Assis-Peterson (2006), Assis-Peterson (2008), Canagarajah 

(2013) e Zolin-Vesz (2014), compor a trama de significação que constitui esta 

pesquisa. 

 Por fim, em relação à quarta acepção, os estudos sobre a mídia têm se 

mostrado como profícua instância para a compreensão da contemporaneidade. 

Como afirma Kellner (2001), a mídia constitui o principal veículo de distribuição 

e disseminação da cultura nas sociedades contemporâneas. De igual modo, 

para Thompson (2011), os meios de comunicação são rodas de fiar no mundo 

contemporâneo que, ao serem usadas, fabricam teias de significação.  

 Entretanto, essa relação de imprescindibilidade entre a mídia e a 

construção da vida social contemporânea pode ser contemplada por prismas 

divergentes. Podemos assentar essa relação em uma perspectiva ideológica, 

que busca conferir discernimento das ideologias que estão “por trás” dos textos 

produzidos pela mídia, de modo a perceber como constroem discursos 

opressivos que legitimam e induzem a vermos determinadas práticas como 

“naturais”, “o modo como as coisas são”. A mídia deve ser entendida, dessa 

forma, como um campo de batalha entre grupos sociais que lutam para 

promover seus interesses, suas ideologias, o que pressupõe a concepção de 

que a própria sociedade é um grande campo de batalha, e que essas lutas se 

                                                 
2
 A expressão “práticas linguageiras” se refere à dinâmica das práticas de significação e os 

sentidos que dela emergem. Assim, não haveria a linguagem per se, mas “uma pluralidade de 
práticas produtoras de assimetrias, poderes, saberes, posições, descrições e classificações do 
mundo social” (FABRÍCIO; PINTO, 2013, p. 14). 
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materializam nos textos produzidos pela mídia (KELLNER, 2001; ZOLIN-VESZ; 

KRAUSS, 2013). 

 Em caminho diverso, podemos ainda formular essa relação de 

imprescindibilidade tendo como aporte a acepção de que a mídia transforma a 

organização espaço-temporal da vida social, criando novas formas de 

interação, diferentes daquelas ligadas às interações face a face, que 

caracterizam a maioria de nossas interações cotidianas. A alteração de nossa 

compreensão sobre o espaço e o tempo cria a mundanidade mediada 

(THOMPSON, 2011), que nos permite dilatar os horizontes espaço-temporais 

de nosso conhecimento de mundo para muito além de nossas interações face 

a face, uma vez que não é preciso estar fisicamente presente nos lugares em 

que os fenômenos observados ocorrem. Assim, a mundanidade mediada nos 

proporciona experiências desterritorializadas, que, por meio da mídia, se 

tornam reterritorializadas, deixam de pertencer a determinadas territorialidades 

(HAESBAERT, 2013; 2014) para se tornarem experiências compartilhadas 

pelos espectadores. 

É nessa perspectiva que assistir a telenovelas permite nos envolvermos 

com questões e relações sociais que ultrapassam os territórios em que 

vivemos. De igual modo, as telenovelas nos colocam em contato com línguas e 

textos que são desterritorializados, retirados de suas territorialidades em que 

seriam “naturalmente” empregados, mas que, por meio delas, tornam-se 

reterritorializados. Esse processo produz translinguismo, que entendo como 

conjunto de práticas linguísticas as quais se caracterizam por processos de 

des/reterritorialização3 e pela desestabilização do paradigma monolíngue, com 

o propósito de criar sentidos (CANAGARAJAH, 2013; ZOLIN-VESZ, 2014).  

A tese desta investigação, portanto, é que, ao des/reterritorializar-se, por 

meio das falas dos personagens das telenovelas aqui em análise, são 

produzidas práticas de translinguismo, que contribuem para redimensionar o 

próprio conceito de língua – ainda predominantemente vinculado ao paradigma 

monolíngue – uma vez que, nessas falas, línguas mesh, mestiçam e 

                                                 
3
 Emprego a grafia “des/reterritorialização” para referir-me ao processo de reterritorializar o que 

é primeiramente desterritorializado (DELEUZE; GUATTARI, 2010). 
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transformam-se. Desse modo, línguas não estão fechadas em si mesmas, 

fundadas sobre hierarquias e binarismos, árvores e raízes, como nos reporta, 

metaforicamente, o pensamento arborescente, desenvolvido por Deleuze e 

Guattari (2014). Antes, língua é sempre “trans”, ou seja, encontra-se 

intermezzo, por meio do qual cresce e transborda entre as fronteiras e/ou 

estruturas linguísticas. Em suma, língua é rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 

2014). Compreender como as práticas de translinguismo contribuem para 

desestabilizar a concepção monolíngue/arbórea de língua, possibilitando, 

assim, a construção de uma pedagogia translíngue na sala de aula de línguas, 

é, de igual modo, o propósito desta pesquisa. 

Portanto, essa discussão apresenta notáveis considerações para 

(re)pensarmos a concepção de língua, em especial no que tange aos 

processos de des/reterritorialização e à desestabilização do paradigma 

monolíngue. E a telenovela brasileira pode contribuir com esse propósito, 

principalmente as trazidas a público pela Rede Globo de Televisão, que ainda 

aglutinam maior repercussão, por serem as de maior audiência no país. Além 

disso, a telenovela se converteu em figura central na construção das mais 

diversas instâncias da vida sócio-cultural dos brasileiros (VASSALLO DE 

LOPES, 2009; 2010), considerando que transforma nossa organização espaço-

temporal, criando novas formas de interação (THOMPSON, 2011), e permite 

nos envolvermos com línguas e textos que transpassam as territorialidades em 

que vivemos, des/reterritorializando-os. Assim, produz práticas de 

translinguismo, que desestabilizam, portanto, a concepção monolíngue/arbórea 

de língua. Como abordo adiante, metaforicamente, “esse é o final de una era 

triste e o começo de una fase muy feliz”. 

 Esta pesquisa, portanto, propõe investigar a construção de práticas de 

translinguismo, identificadas nas falas de personagens de três telenovelas 

brasileiras – Aquele beijo, Cheias de charme e Flor do Caribe – exibidas pela 

Rede Globo de Televisão entre 2011 e 2013. Esse recorte se justifica por dois 

motivos complementares: o primeiro, pela recorrência, durante dois anos 

consecutivos, de personagens interpretados por atores/atrizes falantes de 

espanhol – um colombiano, um uruguaio, uma espanhola e quatro argentinos – 

em tais telenovelas, produzindo um espanhol des/reterritorializado em suas 
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falas, que mestiçava com o português, transformando ambas as línguas, e, ao 

mesmo tempo, gerando o que poderia ser chamado de portunhol, aqui 

entendido como translíngua (ZOLIN-VESZ, 2014).  

Já o segundo motivo guarda relação com a forma como esse processo 

de des/reterritorialização do espanhol é abordado nas telenovelas em análise. 

Enquanto o “portunhol na/da mídia”, expressão alçada por Mota (2012) e Mota 

e Irala (2014) para se referir à língua empregada por personagens de 

telenovelas e programas humorísticos, por exemplo, imprime a essa mistura de 

português e espanhol tom divertido, com o intuito de provocar riso no 

espectador4, os personagens das telenovelas aqui em análise parecem 

empregá-lo não tendo, a priori, o objetivo de causar riso. Tal objetivo se 

observa em uma infinidade de exemplos em que o portunhol na/da mídia é 

empregado, principalmente quando atores brasileiros interpretam personagens 

falantes de espanhol em telenovelas, como na cena, exibida em 21 de outubro 

de 2011, em que a personagem Cláudia, interpretada pela atriz Giovanna 

Antonelli, na telenovela Aquele beijo, tem seu celular roubado em Cartagena 

das Índias, Colômbia, e corre atrás do ladrão enquanto grita “¡pega ladrón!”, 

“¡socuerro!” e “¡menino me robó mi teléfono!”, pendendo nitidamente para o 

humor. 

Nesse norte, os objetivos desta pesquisa são:  

 

 1. Analisar as formas de translinguismo identificadas nas falas do 

personagem Juan, da telenovela Aquele beijo, do personagem 

Alejandro, da telenovela Cheias de charme, e dos personagens 

Dom Rafael, Cristal, Amparo, Duque e Gonzalo, da telenovela 

Flor do Caribe. 

 

                                                 
4
 As autoras lançam mão do personagem Ariclenes, interpretado pelo ator Murilo Benício, da 

telenovela Ti-ti-ti, exibida entre 2010 e 2011 pela Rede Globo de Televisão, para exemplificar a 
discusão. Conforme as autoras, o personagem se disfarça como um estilista espanhol, 
chamado Victor Valentim, vestindo traje de toureiro e se expressando em portunhol. 
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2. Discutir a relevância dessas práticas translíngues para a 

(re)construção da concepção de língua. 

 

 

Esses objetivos se desdobram nas seguintes perguntas de pesquisa: 

  

1. Que formas de translinguismo podem ser identificadas nas 

falas de personagens das telenovelas aqui em análise? 

  

 2. Que contribuição essas práticas translíngues podem trazer 

para a (re)construção da concepção de língua? 

  

 

 

Por uma episteme não canônica 

 

 

Vivemos tempos em que aflora profundo questionamento dos modos 

tradicionais de fazer pesquisa nas ciências sociais e nas humanidades, em 

especial na construção de conhecimento na seara dos estudos linguísticos 

(MOITA LOPES, 2004; 2006; 2009). 

De modo geral, esse questionamento desencadeou transformações 

epistemológicas, que, por sua vez, acarretaram desestabilizações no instituído, 

contribuindo para a sensação de dissolução do conhecimento. Como afirma 

Araujo (2003, p. 17), “encontramo-nos em meio a uma crise dos padrões de 

conhecimento, crise dos modos e formas de construção dos saberes”. Para o 

autor5, compreender essa desestabilização implica a demarcação – mínima 

que seja – da concepção de modernidade e seus modos de produzir 

                                                 
5
 Com o propósito de complementar, o autor é doutor em Engenharia de Produção pela 

Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia (COPPE) da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 
e Regional (IPPUR) da mesma instituição, além de coordenar o grupo de pesquisa 
Modernidade e Cultura, o que parece evidenciar a urgência de uma episteme não canônica até 
mesmo nas engenharias, diante da crise epistemológica que aflige a construção do 
conhecimento na contemporaneidade. 
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conhecimento, ancorada na consciência do tempo e na racionalidade. Assim, 

observa o autor,  

 
 

 
podemos sintetizar a forma particular desse 
paradigma correspondente ao estádio que se inicia 
no Ocidente [leia-se Europa Ocidental] com o 
capitalismo industrial e prevalece, até quase os 
nossos dias, como a representação do mundo 
social que desponta com as luzes, com a burguesia 
e o operariado, com uma nova ciência – imediata, 
veloz e amplamente transmutada em tecnologia – e 
que tem por trindade imaculada a fé numa ideia de 
progresso, cujo destino inexorável é a bem 
aventurança, a crença na virtude e no êxito da 
razão, e uma férrea determinação intervencionista 
(ARAUJO, 2003, p. 19-20). 
 

 

 
Destarte, a sociedade contemporânea não cessa de crer nessa acepção 

de progresso, entendido como o caminho da redenção. Entretanto, essa 

herança teórico-conceitual, em que nos debruçamos ainda hoje para atribuir 

sentidos à vida social, vem mostrando sua incompletude para explicar as 

múltiplas complexidades do mundo contemporâneo. Isso ocorre, de acordo 

com Araujo (2003), devido a duas de suas características: por um lado, trata-se 

de um processo de hierarquização excludente, fortemente pautado pela rigidez 

das fronteiras, geralmente binárias, que não reconhece qualquer álter e reparte 

despoticamente tudo o que alcança – por exemplo, o que é contíguo e o que 

não é contíguo; por outro, caracteriza-se pelo historicismo, que entende o 

mundo social como certo ordenamento diacrônico e, por conseguinte, supõe 

uma essência do saber, um sentido não aparente que seria, assim, desvelado. 

Essa discussão parece guardar relação com o pensamento arborescente 

e a imagem da árvore-raiz, trazida à baila por Deleuze e Guattari (2014)6. Para 

os autores, essa metáfora ilustra uma maneira de pensar traçada por uma 

unidade principal que desenvolve a lei do Uno. No pensamento arborescente, 

portanto, um elemento só recebe informações de uma unidade principal 

                                                 
6
 O termo árvore-raiz e o termo rizoma, que discuto na sequência, serão retomados e 

expandidos no capítulo um. 
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superior, constituindo relações diacronicamente ordenadas, hierárquicas e 

excludentes, que enrijecem as fronteiras (entre os saberes) e buscam o sentido 

(único) a ser desvelado, para retomar a discussão proposta no parágrafo 

anterior.  

Seguindo direção diversa a essa vertente, Araujo (2003, p. 333) propõe 

considerar o termo episteme distintamente de um “quadro rígido de dogmas 

fundamentais, princípios lógicos de relação e modalidades operativas”. A 

perspectiva do autor aponta para a concepção de uma episteme não canônica, 

cujo alicerce é a concepção de trama conjuntural. Cada saber, portanto, não 

configura totalidade, mas se refere a uma alusão possível diante das narrativas 

sobre determinado objeto, compreendido e abordado necessariamente como 

superfície. Assim, não há essência a ser revelada, senão aquilo que é 

superfície: os sentidos não estão dados previamente nem permanecem como 

universais, o que traça a metáfora de um caleidoscópio (ARAUJO, 2003), por 

meio do qual se pode ver/analisar um objeto por infinitos prismas, infinitas 

combinações.  

A acepção de uma episteme não canônica, conforme delineada por 

Araujo (2003), conduz, a meu ver, à metáfora do rizoma, também alçada por 

Deleuze e Guattari (2014). Rizomas se distinguem das raízes das árvores pela 

heterogeneidade da conexão: enquanto a árvore-raiz fixa uma ordem, uma 

hierarquia, o rizoma constitui uma trama, cujas linhas não param de remeter 

umas às outras. Assim, não existem pontos ou posições fixas em um rizoma: 

mesmo que seja rompido, ele retoma segundo uma ou outra de suas linhas. Se 

a metáfora da árvore determina um "ser" ou um “não ser” – binário, de 

fronteiras enrijecidas e que busca a essência de um sentido único a ser 

revelado – o rizoma, incessantemente, conecta relações de significação, sem 

que estejam previamente dadas ou que permaneçam como universais, uma 

vez que podem ser remetidas a outras linhas da trama, criando infinitas 

relações de significação.  

A essa compreensão sobre produzir conhecimento na superfície, não 

formatada em um quadro rígido de dogmas universais, binários e 

essencialistas, mas calidoscópica, rizomática, delineada em tramas de 
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significação e não canônica, conforme denominada por Araujo, que me refiro 

nesta pesquisa para a compreensão das práticas de translinguismo 

identificadas nas telenovelas em análise.  

 

 

 

As telenovelas 

 

 

Aquele beijo é uma telenovela de autoria de Miguel Falabella, escrita 

com a colaboração de Antônia Pellegrino, Flávio Marinho e Luiz Carlos Goes. 

Foi dirigida por Cininha de Paula, Leandro Neri, Marcelo Zambelli e Tande 

Bressane. Sua exibição ocorreu no período entre 17 de outubro de 2011 e 14 

de abril de 2012, no horário das 19h.  

A narrativa gira em torno do romance entre os personagens Vicente, 

interpretado pelo ator português Ricardo Pereira, e Cláudia, desempenhada 

pela atriz Giovanna Antonelli. Os dois se conhecem no aeroporto prestes a 

viajar para Cartagena das Índias, Colômbia – ela, a trabalho, e ele para a 

cerimônia de casamento da ex-namorada Lucena, personagem interpretada 

pela atriz Grazi Massafera, com Juan, levado à cena pelo ator colombiano 

Manolo Cardona.  

Apesar de atuar em apenas quatro capítulos, o personagem Juan possui 

papel determinante no desfecho da narrativa – a personagem Lucena, que está 

grávida dele, decide ir embora do Brasil após Juan sequestrá-la para que tenha 

o filho na Colômbia. Ao tentar cruzar a fronteira por Mato Grosso do Sul, a 

polícia brasileira os intercepta. Juan foge pelo matagal da beira da estrada e 

Lucena, para proteger Vicente, antecipa sua partida, permitindo, dessa forma, o 

final feliz entre o personagem e Cláudia.  

Já Cheias de charme foi escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, 

com a colaboração de Daisy Chaves, Isabel Muniz, João Brandão, Lais 

Mendes Pimentel, Paula Amaral e Sérgio Marques, e supervisão de texto de 

Ricardo Linhares. A telenovela, dirigida por Maria de Médicis, Natalia Grimberg, 
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Allan Fiterman, Denise Saraceni e Carlos Araújo, foi exibida no horário das 

19h, entre 16 de abril e 29 de setembro de 2012.  

A narrativa gira em torno de três empregadas domésticas – Penha, 

personagem interpretada pela atriz Taís Araújo, Rosário, personagem 

interpretada pela atriz Leandra Leal, e Cida, personagem interpretada pela atriz 

Isabelle Drummond – que formam um grupo de música pop chamado 

Empreguetes.  

O personagem falante de espanhol nessa telenovela é Alejandro, 

interpretado pelo ator argentino Pablo Bellini, um fotógrafo espanhol que vive 

no Brasil e é casado com Lygia, personagem interpretada por Malu Galli. Na 

narrativa, Alejandro inicialmente assedia a personagem Penha, que trabalhava 

em sua casa, e posteriormente é flagrado pela esposa no quarto de empregada 

com Brunessa, diarista interpretada pela atriz Chandelly Braz. Depois desse 

segundo episódio, o personagem decide voltar para a Espanha, permitindo, 

assim, que a personagem Lygia possa se entender com um ex-namorado, pai 

de seu filho. 

Por fim, Flor do Caribe foi exibida no horário das 18h, no período entre 

11 de março e 14 de setembro de 2013. A telenovela foi escrita por Walther 

Negrão, com a colaboração de Fausto Galvão, Júlio Fischer, Suzana Pires, 

Vinicius Vianna e Alessandro Marson, tendo sido dirigida por Jayme Monjardim, 

Leonardo Nogueira, Teresa Lampreia e Thiago Teitelroit.  

A narrativa orbita em torno do triângulo amoroso composto pela 

personagem Ester, interpretada pela atriz Grazi Massafera, o personagem 

Cassiano, figurado pelo ator Henri Castelli, e o vilão Alberto, papel executado 

pelo ator Igor Rickli.  

Há quatro personagens falantes de espanhol nessa telenovela – Dom 

Rafael, interpretado pelo ator uruguaio Cesar Troncoso; Duque, trazido à cena 

pelo ator franco-argentino Jean Pierre Noher; Cristal, encenada pela atriz 

argentina Moro Anghileri; Amparo, interpretada pela atriz espanhola Martha 

Nieto e Gonzalo, encenado pelo ator argentino Norberto Presta.  
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Dom Rafael é um contrabandista de pedras preciosas, casado com 

Amparo e pai de Cristal, que vive na Guatemala e ajuda o vilão Alberto em seu 

plano para se casar com Ester. É na propriedade de Dom Rafael, na 

Guatemala, que Cassiano fica preso no decurso de sete anos, o que faculta o 

casamento entre Ester e Alberto. Duque é um falsário que também está preso 

na propriedade de Dom Rafael e, no decorrer da narrativa, se torna amigo de 

Cassiano e o ajuda contra as vilanias de Alberto, valendo-se de sua habilidade 

para falsificações. Gonzalo é o delegado corrupto, a princípio comparsa de 

Dom Rafael, que assume seu lugar quando este foge da Guatemala.  

 

 

 

A geração dos dados e os procedimentos analíticos 

 

 

Para a geração e a análise dos dados, convém destacar que lanço mão 

da abordagem qualitativa de pesquisa. Por pesquisa qualitativa, compreendo o 

tipo de investigação que se caracteriza pela obtenção de dados descritivos, em 

contato direto do pesquisador com a situação estudada, e pela ênfase maior no 

processo do que no produto, como destacam Lüdke e André (2013). 

Além disso, telenovelas são aqui tidas como documentos de pesquisa 

(LOIZOS, 2013), pois, no entender do autor, constituem documentação da 

especificidade histórica de determinada época, ou seja, são produzidas e 

exibidas em certos momentos sócio-históricos e, portanto, fornecem 

informações sobre esses momentos, uma vez que, como já desfilei 

anteriormente, a mídia desempenha papel importante na construção da vida 

social. Em consonância com a perspectiva, adotada nesta tese, sobre a relação 

entre mídia e construção de sentidos, as telenovelas, em particular, 

converteram-se em figura central na configuração das mais diversas instâncias 

do universo social e cultural dos brasileiros, criando novas formas de interação 

espaço-temporais e, assim, produzindo práticas de translinguismo.  

Dessa forma, ao serem entendidas como documentos, as telenovelas 

possibilitam que diversos outros olhares lhes sejam apreendidos, o que 
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contribui, a meu ver, para que um mesmo aspecto, analisado por um 

pesquisador, possa ser contemplado por diferentes prismas por outros 

pesquisadores, compondo, assim, uma trama calidoscópica e rizomática de 

produção de sentidos, constituindo uma alusão diante das infinitas 

combinações possíveis, como descrevi em outro giro. 

Em relação à geração dos dados, é preciso vincar, primeiramente, que 

assisti a todos os capítulos das três telenovelas em análise – Aquele beijo, 

Cheias de charme e Flor do Caribe – tanto no período em que eram exibidos 

pela Rede Globo quanto posteriormente, durante o transcorrer desta pesquisa, 

nos sites oficiais das telenovelas – gshow.globo.com/novelas/aquele-beijo, 

gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme e gshow.globo.com/novelas/flor-

do-caribe, respectivamente. Após esta primeira etapa, selecionei as cenas em 

que os personagens falantes de espanhol atuavam, de modo a privilegiar as 

que contribuíam para trazer à baila práticas de translinguismo em suas falas. 

No caso do personagem Juan, de Aquele beijo, foram selecionadas duas 

cenas, levadas ao ar entre os dias 20 e 21 de fevereiro de 2012. O quadro 

abaixo caminha no sentido de apresentá-las em ordem cronológica de exibição. 

 

 

Quadro 1 – Relação das cenas selecionadas da telenovela Aquele 
beijo 

 

Cena Data de 
exibição 

Título Tempo de 
duração 

1 20-2 Juan chega, de surpresa, à casa de Lucena 2‟44‟‟ 

2 21-2 Vicente descobre o paradeiro de Lucena 2‟32‟‟ 

 

 

Em relação ao personagem Alejandro, de Cheias de charme, foram 

selecionadas quatro cenas, todas exibidas em 2012. O quadro que segue 

caminha no sentido de apresentá-las em ordem cronológica de exibição. 
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Quadro 2 – Relação das cenas selecionadas da telenovela Cheias 
de charme 

 

Cena Data de 
exibição 

Título Tempo de 
duração 

1 18-4 Lygia não percebe as falhas de Socorro 1‟43‟‟ 

2 25-4 Alejandro joga charme para Penha 1‟46‟‟ 

3 9-5 Penha dá um tapa em Alejandro 1‟29‟‟ 

4 14-8 Lygia flagra Alejandro e Brunessa juntos 2‟11‟‟ 

 

 

Já Flor do Caribe totalizou treze cenas, todas exibidas em 2013. O 

quadro abaixo propõe apresentá-las, também em ordem cronológica de 

exibição. 

 

 
Quadro 3 – Relação das cenas selecionadas da telenovela Flor do 

Caribe 
 

Cena Data de 
exibição 

Título Tempo de 
duração 

1 13-3 Dom Rafael recebe diamantes de Cassiano 2‟22‟‟ 

2 15-3 Dom Rafael convoca Duque para riscar 
Cassiano do mapa 

1‟05‟‟ 

3 30-3 Cristal decide ir embora de casa 1‟30‟‟ 

4 24-4 Alberto pede a Dom Rafael que o ajude a 
tirar Cassiano de seu caminho 

2‟28‟‟ 

5 24-4 Alberto pede a Dom Rafael um dossiê 
contra Cassiano 

3‟41‟‟ 

6 27-5 Duque oferece a Cassiano ajuda para 
destruir Alberto 

3‟54‟‟ 

7 30-5 Amaralina descobre que Duque é seu avô 5‟17‟‟ 

8 14-6 Gonzalo e seus capangas sequestram 
Cristal 

57‟‟ 

9 24-6 Ester expulsa Cristal da ONG 1‟ 

10 8-8 Cristal se desculpa com Ester 2‟38‟‟ 

11 8-8 Cassiano resolve criar uma armadilha para 
Hélio 

2‟14‟‟ 

12 9-8 Dom Rafael pede perdão a Chico 4‟22‟‟ 

13 24-8 Cassiano e Duque se despedem de Dom 
Rafael e Amparo 

1‟08‟‟ 
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Na sequência da seleção, essas cenas foram transcritas. Dessa forma, 

os dados são constituídos pela transcrição dos diálogos das cenas que 

contribuem para expor as práticas de translinguismo nas falas dos 

personagens, sendo compostos por vocábulos, sintagmas e orações 

des/reterritorializados e/ou mestiçados, conforme exponho posteriormente. 

Essa compreensão se apoia na discussão trazida à baila por Flewitt, Hampel, 

Hauck e Lancaster (2011), para quem a transcrição dos dados é um processo. 

Portanto, as transcrições devem ser entendidas como “reduced versions of 

observed reality, where some details are prioritised and others are left out” 

(FLEWITT et al., 2011, p. 45), ou seja, o modo como os dados são 

apresentados inevitavelmente direciona sua análise. Isso caminha, a meu ver, 

na direção de uma episteme não canônica, abordada em outro giro, 

corroborando a compreensão de que a análise desenvolvida pelo pesquisador 

se refere a uma alusão possível diante das narrativas sobre determinado 

objeto. 

Já em relação à análise desses dados, busquei examinar os casos de 

práticas translíngues em cada uma das cenas transcritas, apresentadas na 

ordem cronológica em que foram exibidas. O intuito é procurar entender como 

essas práticas arquitetam uma concepção de língua como rizoma, que se 

constitui por linhas de fuga ou de des/reterritorialização.  

Assim, dividi a análise em quatro momentos: o primeiro, o segundo e o 

terceiro, que denominei, respectivamente, “translinguismo na telenovela Aquele 

beijo”, “translinguismo na telenovela Cheias de charme” e “translinguismo na 

telenovela Flor do Caribe”, foram pautados em dois sustentáculos, com fim 

exclusivamente metodológico.  

O primeiro sustentáculo denominei “espanhol des/reterritorializado”, que 

se refere a formas de translinguismo em que predominam vocábulos, 

sintagmas e orações produzidas majoritariamente em língua espanhola. Já o 

segundo sustentáculo nomeei “mestiçagem” e alude a vocábulos, sintagmas e 

orações em que as línguas portuguesa e espanhola mesh. Reitero, contudo, 

que essa divisão entre espanhol des/reterritorializado e mestiçagem serve 

apenas a propósitos analíticos nesta tese. Quando pensamos em práticas de 
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translinguismo, ambos os sustentáculos compõem uma trama apenas, 

interdependente. 

Por fim, o quarto momento, nomeado “Esse é o final de una era triste e o 

começo de una fase muy feliz: telenovela e translinguismo”, busca discutir as 

contribuições que as práticas de translinguismo, analisadas nas telenovelas, 

podem facultar tanto a uma concepção de língua – que se constitui, antes, por 

linhas de fuga que insistentemente a des/reterritorializam, do que pela fixidez 

de uma ordem, de uma hierarquia imposta – quanto a uma pedagogia 

translíngue para a sala de aula de línguas. 

 

 
 
 
Organização da tese 
 

 

 Esta introdução teve o intuito de exibir a justificativa, os objetivos e os 

procedimentos analíticos desta pesquisa. Ademais, esta tese compreende dois 

capítulos e as considerações finais. 

 O primeiro capítulo, denominado Telenovela, construção de sentidos e 

translinguismo, está dividido em três momentos. De pronto, entreabro para 

discutir a relação entre telenovela e construção de sentidos, remetendo aos 

estudos sobre mídia, em especial aos trabalhos de Kellner (2001) – que 

entende que os sentidos produzidos pela mídia constroem divisões ideológicas, 

tais como bem e mal – e de Thompson (2011) – para quem a mídia alterou 

nossa compreensão sobre o espaço e o tempo, criando a mundanidade 

mediada. Em seguida, reporto-me à metáfora do rizoma, apoiando-me em 

Deleuze e Guattari (2014), para se referir à concepção de língua nesta 

pesquisa. Em conclusão, concentro as discussões no termo translinguismo, 

entendido como conjunto de práticas linguísticas – transidiomatic practices, 

transglossia, codemeshing e translingual practices, translíngua – que se pauta 

em processos de des/reterritorialização e na desestabilização do paradigma 

monolíngue/pensamento arborescente. 
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 Já no segundo capítulo, intitulado Translinguismo nas telenovelas 

Aquele Beijo, Cheias de Charme e Flor do Caribe, analiso as práticas 

translíngues, identificadas nas falas dos personagens Juan, Alejandro, Dom 

Rafael, Cristal, Amparo, Duque e Gonzalo. O intuito é procurar entender como 

essas práticas arquitetam uma concepção de língua como rizoma e, assim, 

arrolam um espanhol des/reterritorializado e mestiçado com a língua 

portuguesa, de modo a desestabilizar o paradigma monolíngue/pensamento 

arborescente. 

 Finalmente, em Considerações finais, aponto algumas contribuições das 

discussões propostas nesta pesquisa, em especial para a (re)construção de um 

conceito de língua cujas fronteiras linguísticas mestiçam, transformando-a em 

práticas de translinguismo, que colaboram para a construção de uma sala de 

aula de línguas pautada por essa perspectiva e o desenvolvimento de uma 

pedagogia translíngue. De igual modo, sinalizo ainda as limitações desta 

investigação. 
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CAPÍTULO 1 

TELENOVELA, CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS E 

TRANSLINGUISMO 

 

 

 

Neste capítulo, exibo os referenciais teóricos sobre o eixo telenovela, 

construção de sentidos e translinguismo, que orientam esta investigação. 

Inicialmente, para discutir a relação entre telenovela e construção de sentidos, 

aludo aos estudos sobre mídia, tendo como pontos de referência os trabalhos 

de Kellner (2001) e de Thompson (2011). O primeiro entende que os sentidos 

construídos pela mídia constroem divisões ideológicas – tais como bem e mal – 

enquanto que, para o segundo, a mídia alterou nossa compreensão sobre o 

espaço e o tempo, criando a mundanidade mediada. Em seguida, reporto-me à 

metáfora do rizoma, apoiando-me em Deleuze e Guattari (2014), para referir à 

concepção de língua nesta pesquisa. Em conclusão, concentro as discussões 

no termo translinguismo, entendido como conjunto de práticas linguísticas – 

transidiomatic practices, transglossia, codemeshing e translingual practices, 

translíngua – que se pauta por processos de des/reterritorialização e pela 

desestabilização do paradigma monolíngue. 

 

 

 

1.1 Mídia e construção de sentidos: para além de bem e mal 

 

 

Pesquisas que enfatizam a mídia como parte integral da formação das 

sociedades têm se mostrado profícuos espaços para a compreensão da 

contemporaneidade. Como bem destaca Thompson (2011, p. 36),  
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se „o homem é um animal suspenso em teias de 
significado que ele mesmo teceu‟, como Geertz7 uma vez 
observou, então os meios de comunicação são rodas de 
fiar no mundo moderno e, ao usar estes meios, os seres 
humanos fabricam teias de significação para si mesmos 
(THOMPSON, 2011, p. 36).  

 

Para Fischer (2012), essas teias de significação criadas e reproduzidas 

pela mídia constituem loci de educação, repercutindo nas práticas escolares, 

“na medida em que crianças e jovens de todas as camadas sociais aprendem 

modos de ser e estar no mundo também nesse espaço da cultura” (FISCHER, 

2012, p. 113). Já Bourdieu (1997) analisa a televisão como instrumento de 

construção da realidade: “caminha-se cada vez mais rumo a universos em que 

o mundo social é descrito-prescrito pela televisão” (BOURDIEU, 1997, p. 29). 

Nesta seção, discuto essa perspectiva entre mídia e construção de 

sentidos tendo como pontos de referência os estudos de Kellner (2001) e de 

Thompson (2011). Ambos os estudos buscam aporte na literatura sobre a 

teoria social e cultural contemporânea, reservando divergências e 

convergências entre si, que passo a explorar na sequência. 

  Kellner (2001) lança mão de uma perspectiva ideológica, por meio da 

teoria social e da crítica cultural, para propor o conceito de cultura da mídia. 

Segundo o autor, há uma cultura contemporânea dominada e veiculada pela 

mídia, que não apenas informa e/ou entretém, mas também contribui para nos 

ensinar como (não) nos comportar, o que (não) pensar, em que (não) acreditar, 

o que (não) desejar etc. O autor afirma que a mídia é “o lugar da cultura nas 

sociedades contemporâneas” (KELLNER, 2001, p. 54), ou seja, constitui o 

principal veículo de distribuição e disseminação da cultura.  

  Mesclando sua perspectiva com influências da Escola de Frankfurt, dos 

estudos culturais britânicos e da teoria pós-moderna/pós-estruturalista, Kellner 

observa que, para compreender a cultura contemporânea da mídia, faz-se 

necessário, antes, compreender a sociedade como um terreno de dominação e 

                                                 
7
 A referência de Thompson a Geertz consiste no conceito de cultura defendido pelo último. O 

autor assume a cultura como sendo essas teias de significados que o próprio homem teceu. 
Defende, portanto, que seu conceito de cultura é essencialmente semiótico, ou seja, refere-se 
a uma ciência interpretativa, à procura do significado (GEERTZ, 2013). 
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de resistência, em que a cultura veiculada pela mídia se empenha para reiterar 

as relações de dominação e de opressão. Os textos criados pela mídia, que 

reproduzem os discursos sociais encravados nas lutas de uma determinada 

época, portanto, articulam posições ideológicas específicas e reiteram formas 

dominantes de poder social, tanto em relação à dominação da sociedade 

quanto à resistência às formas dominantes de cultura. Nessa perspectiva, o 

autor defende que compreender produções midiáticas, como os filmes de 

Hollywood, por exemplo, pode contribuir para identificar o que está 

acontecendo nas sociedades e nas culturas contemporâneas.  

  Essa cultura veiculada pela mídia deve ser entendida tanto dentro da 

matriz dos discursos e das forças sociais que a constituem quanto nos 

componentes internos dos seus textos. Para o autor, isso significa “ler 

politicamente a cultura” (KELLNER, 2001, p. 76), ou seja, ler a cultura da mídia 

em seu contexto sociopolítico e textual na busca por codificar relações de 

poder e dominação, para opor-se a ideologias e práticas hegemônicas, para 

analisar formas que promovem a mistura contraditória entre dominação e 

resistência, para analisar como suas imagens e seus discursos incorporam 

certas posições político-ideológicas que produzem efeitos políticos. Em suma, 

ler politicamente a cultura significa “ver como as produções culturais da mídia 

reproduzem as lutas sociais existentes em suas imagens, seus espetáculos e 

sua narrativa” (KELLNER, 2001, p. 76). 

  A cultura da mídia deve ser entendida, dessa forma, como um campo de 

batalha entre grupos sociais que lutam para promover seus interesses, suas 

ideologias. Essa observação de Kellner possui como pressuposto a concepção 

de que a própria sociedade é um grande campo de batalha e que essas lutas 

se materializam nos textos da cultura da mídia, como apresentei em passo 

anterior. Com essa visão, o autor sinaliza que a ideologia mobiliza valores que 

induzem a certos “pressupostos nucleares” (KELLNER, 2001, p. 79) 

dominantes sobre a vida social – por exemplo, valores de liberdade, de família 

etc. A cultura da mídia contribui para estabelecer a hegemonia de pressupostos 

nucleares que diferentes grupos sociais mobilizam e põem em ação, tentando 

induzir a ver em certas ideologias “o modo como as coisas são” (KELLNER, 

2001, p. 81). Os textos culturais, principalmente aqueles produzidos pela 
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indústria cultural de massa, como os filmes e a música popular, por exemplo, 

naturalizam e mobilizam o consentimento a determinadas posições ideológicas 

hegemônicas. 

  A concepção de ideologia defendida por Kellner, portanto, produz 

hierarquias e classificações, como dominantes/dominados e superiores/ 

inferiores, que servem aos interesses de determinados grupos sociais. Nas 

palavras do autor, ideologia, portanto, “faz parte de um sistema de dominação 

que serve para aumentar a opressão ao legitimar forças e instituições que 

reprimem e oprimem” (KELLNER, 2001, p. 84). Constitui, dessa forma, um 

sistema de abstrações e distinções nos mais diversos campos da vida social, 

de tal modo que constrói divisões ideológicas – por exemplo, entre próprio e 

impróprio, nós e eles, bem e mal etc. Nessas divisões, a abstração está 

relacionada com as características da ideologia, tais como legitimação, 

dominação e traçado das fronteiras entre grupos e/ou valores supostamente 

inferiores e superiores. Assim, conclui Kellner, as “funções oclusoras [distorcer, 

mascarar] em geral associadas à ideologia estão relacionadas com certo tipo 

de abstração e com um tipo específico de fronteira ideológica que legitima a 

dominação dos grupos sociais mais poderosos” (KELLNER, 2001, p. 85). 

  Como fruto dessa discussão, o autor propõe uma pedagogia crítica da 

mídia, cujo desenvolvimento busca conferir discernimento das ideologias que 

estão “por trás” dos textos da cultura da mídia, de modo a percebê-la como 

transmissora de discursos opressivos capazes de influenciar pensamentos e 

comportamentos. Esse processo, para Kellner, permite às pessoas adquirir 

poder sobre a cultura em que vivem e promover questionamento em relação à 

organização da sociedade, com vistas à luta por transformação social.  

  A pedagogia crítica da mídia, portanto, se empenha em “ensinar como 

ler, desconstruir, criticar e usar a cultura da mídia” (KELLNER, 2001, p. 83). O 

pressuposto do autor é que a pedagogia crítica da mídia exige teoria social. 

Assim, propõe uma teoria crítica da sociedade, que, se por um lado, contém 

delineamentos das estruturas, práticas e discursos da sociedade, formando um 

sistema social, ao mesmo tempo indica formas de opressão e dominação em 

contraste com formas de resistência, que podem servir como instrumentos de 
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mudança. Portanto, conforme Kellner, a teoria crítica da sociedade, por analisar 

a prática social, pode ajudar na construção e promoção de transformações 

sociais. 

  Em conclusão, uma pedagogia crítica da mídia, para o autor, objetiva 

possibilitar que as pessoas entendam a cultura e a sociedade em que vivem, 

pois lhes dá o referencial que as capacita a dissecar criticamente as produções 

contemporâneas da cultura da mídia, conferindo-lhes, assim, empoderamento 

em relação à própria cultura. 

  Essa perspectiva adotada por Kellner (2001) ainda hoje tem despertado 

questões válidas que merecem atenção – ver, por exemplo, Zolin-Vesz e 

Krauss (2013) – que analisam o discurso utilitarista sobre a aprendizagem da 

língua espanhola veiculado em um texto publicado em uma revista de bordo de 

uma companhia aérea brasileira, o qual, segundo os autores, parece legitimar e 

induzir a vermos em determinadas práticas pedagógicas “o modo como as 

coisas são”, contribuindo, assim, para perpetuar práticas consideradas pelos 

autores como anacrônicas e pouco efetivas em relação ao ensino-

aprendizagem de espanhol.  

  Entretanto, uma pedagogia crítica da mídia sugere que o leitor ou o 

destinatário dos produtos produzidos pela mídia são espectadores passivos 

desses produtos, cujas mensagens precisam, então, ser decifradas, como se a 

sua interpretação fosse um processo indiferenciado, assim como, 

metaforicamente bem observa Thompson (2011, p. 51), “uma esponja absorve 

água”. Isso guarda relação com a própria pesquisa que tem sido desenvolvida 

sobre a presença da telenovela na constituição da sociedade brasileira: a 

construção de um repertório de referências igualmente compartilhado pelos 

brasileiros (HAMBURGER, 2005, 2011; VASSALLO DE LOPES, 2009, 2010; 

MARTINS, 2011, entre outros). Dessa forma, assistir à telenovela diariamente, 

ou mesmo em caráter eventual, pressupõe a noção de que os telespectadores 

estão desempenhando um ritual, que traduz um repertório simbólico 

compartilhado, de forma indistinta, por milhares de outros telespectadores, 

pertencentes a variados segmentos sociais, nos quatro cantos do país. As 

telenovelas, portanto, “tomam parte na delimitação de coletivos imaginários e 
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expandem os limites do que é e do que não é considerado assunto legítimo 

para discussão pública” (HAMBURGER, 2005, p. 147). Como bem compendia 

Vassallo de Lopes (2009, p. 22), “falar hoje de cultura no Brasil é falar 

necessariamente da telenovela brasileira”, porquanto esta se converteu em 

figura central na construção das mais diversas instâncias da vida social e 

cultural dos brasileiros.  

Assim, as telenovelas caracterizam assunto legítimo para discussão 

pública, tanto no âmbito doméstico quanto no midiático – por exemplo, as 

conversas diárias em que os telespectadores comentam e acompanham o 

movimento dos personagens ou se envolvem no debate sobre um assunto; as 

notícias publicadas em revistas, em jornais e nos programas de televisão e de 

rádio, que as acompanham tanto em forma de reportagens quanto de 

entrevistas com seus atores; os programas de humor em que são satirizadas; 

os comerciais com seus atores; seus sites na internet, informados ao final da 

ficha técnica que encerra cada capítulo diário (VASSALLO DE LOPES, 2009). 

É justamente essa característica que permite à telenovela romper com o 

espaço que, a princípio, a limitaria, ou seja, a própria televisão, para se tornar 

produtora de discussão pública.  

Como bem ilustra Martins (2011), por meio da análise da telenovela 

Viver a vida, exibida pela Rede Globo entre 2009 e 2010, a mesma se pauta 

pelo discurso hegemônico da sociedade de consumo, funcionando como ponte 

entre o público e seus sonhos de consumo e alimentando “os desejos de 

consumo das classes mais desfavorecidas financeiramente” (MARTINS, 2011, 

p. 10). Assim, por intermédio da telenovela, o telespectador tem acesso a uma 

contínua exposição a comportamentos e gostos associados às características 

da sociedade de consumo, contribuindo, assim, para modelar, de modo geral, a 

construção social da realidade e se apresentando como parceira fundamental 

no cotidiano das pessoas. 

A telenovela, portanto, equivale a uma “metáfora desse mundo”, como 

observa Brandão (2008, p. 55). Já para Rocha (2009), as telenovelas formam 

um compêndio para apresentar “a vida como ela é” (ROCHA, 2009, p. 1). Pelo 

prisma da autora, as telenovelas simbolizam padrões de conduta na vida diária 
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ao seguir a máxima “o que acontece na novela pode acontecer com você” 

(ROCHA, 2009, p. 39). Metaforicamente, o telespectador, conforme a autora, 

assemelha-se ao protagonista do filme Janela indiscreta (1954), de Alfred 

Hitchcock, que acompanha o cotidiano da vizinhança através da janela de seu 

apartamento. A janela, neste caso, é a metáfora da televisão, por meio da qual 

o telespectador acompanha a “realidade”, o cotidiano e, assim, tem a sensação 

de compartilhamento de um repertório de referências. 

  Para Hamburger (2011), esse compartilhamento de um repertório de 

referências cria uma estrutura em rede que estabelece modelos nacionais de 

comportamento. Segundo a autora, o tempo presente e os espaços conhecidos 

funcionam como sinalizadores de uma relação de continuidade entre o universo 

do telespectador e o dos personagens da narrativa, ou seja, são as referências 

de tempo (presente) e espaço (Brasil) que garantem as telenovelas como 

espaços para a veiculação de modelos ideais. Ao apresentar narrativas que 

difundem, por exemplo, aparelhos eletrônicos, carros, o hábito de viajar etc., a 

telenovela possibilita que, principalmente via consumo, o telespectador se sinta 

parte do universo narrativo.  

  Assim, portanto, funda-se a estrutura em rede: a telenovela acena 

simultaneamente com a possibilidade de inclusão no universo interno e externo 

à narrativa ficcional, uma vez que os telespectadores se relacionam entre si e 

com os personagens por meio da adoção de certos comportamentos que 

fazem sentido enquanto a telenovela está sendo exibida.  

 
É como se, ao vestir um figurino semelhante ao da 
bela loira, rica e fútil da novela, a senhora negra e 
militante, também mórmon e petista, que conheci 
durante pesquisa de campo em uma favela 
paulistana, pudesse expressar sua liberdade de 
manipular signos (HAMBURGER, 2011, p. 72). 

 
 

  Para Thompson (2011), essas perspectivas são plausíveis se levarmos 

em consideração que a mídia constrói determinados sentidos a espectadores 

cujas relações uns com os outros permanecem inalteradas. Em caminho 

diverso, o autor propõe que o impacto da mídia na contemporaneidade se 



38 

 

refere à criação de novas formas de interação no mundo social, ou seja, os 

produtos da mídia proporcionam formas de interação diferentes daquelas 

ligadas ao compartilhamento local comum – por exemplo, as interações face a 

face que caracterizam a maioria de nossas interações cotidianas8. Os produtos 

da mídia transformam a organização espaço-temporal da vida social, criando 

novas formas de interação. 

  De modo a desenvolver sua argumentação, Thompson (2011) se serve 

da literatura sobre a teoria social e cultural contemporânea, em especial de três 

tradições de pensamento, ainda que resguardadas suas limitações: a Escola 

de Frankfurt – principalmente os estudos de Jürgen Habermas sobre o 

desenvolvimento da mídia como parte integral da formação das sociedades 

europeias modernas na transição do absolutismo para os regimes liberais e 

democráticos; os teóricos da mídia – em especial Harold Innis e sua 

abordagem da mídia como importante para a organização do poder, 

independentemente das “mensagens” que veicula –; e a hermenêutica, que diz 

respeito à interpretação contextualizada dos produtos da mídia, ou seja, as 

pessoas se servem dos recursos de que dispõem para compreender os 

sentidos construídos por esses produtos. 

A tradição hermenêutica, em particular, se torna relevante para a 

perspectiva de Thompson (2011), pois é nesse ponto que o autor se distancia 

da perspectiva adotada por Kellner (2001). Para Thompson, determinado 

sentido construído pela mídia não é um processo estático, dividido igualmente 

por todos. Antes, é complexo e mutável, podendo ser continuamente renovado 

e transformado por (re)interpretações, ou seja, há a possibilidade de que entre 

(grupos de) pessoas, ou mesmo de um contexto sócio-histórico para outro, o(s) 

sentido(s) construído(s) por um produto da mídia seja(m) compreendido(s) de 

forma diferente.  

                                                 
8
 Para Thompson (2011, p. 120), as interações face a face acontecem em contexto de 

copresença, ou seja, “os participantes estão imediatamente presentes e partilham um mesmo 
referencial de espaço e de tempo”. Além disso, possuem caráter dialógico, pois “geralmente 
implicam ida e volta no fluxo de informação e comunicação”. Por fim, na interação face a face, 
os participantes normalmente lançam mão de “uma multiplicidade de deixas simbólicas” tanto 
para transmitir quanto para interpretar mensagens, tais como gestos, sorrisos e mudança na 
entonação. 
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Nesse processo, a construção dos sentidos pelos produtos da mídia se 

vincula à interpretação que as pessoas têm de si e dos outros, de modo a 

adaptar esses sentidos conforme os contextos e circunstâncias em que vivem. 

Além disso, os sentidos construídos pela mídia podem ser compartilhados, 

retransmitidos para outros contextos e transformados por meio de um processo 

contínuo de (re)interpretação, já que podem envolver uma pluralidade de 

participantes.  

Ainda que resguardadas as limitações, a acepção de construção de 

sentidos apresentada por Thompson poderia ser comparada à metáfora do 

rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 2014), uma vez que parece ser tramada por 

meio da conjunção “e”, que, como abordo em outro giro, não cessa de conectar 

relações de significação – “e... e... e...” –, sendo remetidas a outras linhas da 

trama (do rizoma) e criando, assim, infinitas combinações, como em um 

caleidoscópio.  

  Dessa forma, retomando Thompson, estamos continuamente nos 

modificando por meio dos sentidos construídos pela mídia. É um processo 

constante, em que alguns desses sentidos são retidos e outros descartados, 

alguns se tornam tópicos de conversa entre amigos, em casa, ao telefone, no 

local de trabalho, enquanto outros “deslizam pelo dreno da memória e se 

perdem no fluxo e refluxo de imagens e ideias” (THOMPSON, 2011, p. 71).  

  É desse modo que a concepção de ideologia defendida por Kellner 

(2001) se distancia das discussões propostas por Thompson. Não se trata, 

portanto, de uma relação binária, em que o primeiro autor seria “ideológico” e o 

segundo “não ideológico”. Enquanto Kellner entende que os sentidos 

construídos pela mídia são ideológicos no sentido de que oprimem, por meio 

de mascaramento e ludíbrio, e constroem divisões ideológicas, tais como bem 

e mal, para Thompson deve-se considerar como o caráter ideológico dos 

sentidos construídos pela mídia é incorporado aos contextos práticos de vida 

das pessoas. Portanto, é no modo como as pessoas se portam no mundo, 

como se relacionam consigo mesmas e com os outros, e como entendem os 

contornos e os limites de si mesmas, que incide o caráter ideológico dos 

sentidos que a mídia constrói. Assim, para o autor, não haveria ideologias per 
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se, mas construtos por meio dos quais as pessoas constroem compreensões 

de si, daquilo que são e de onde estão situadas no tempo e no espaço. 

  A questão espaço-temporal se torna central, por conseguinte, para 

compreender a perspectiva de Thompson. A mídia alterou nossa compreensão 

sobre o espaço e o tempo, criando o que o autor denomina mundanidade 

mediada, isto é, “nossa compreensão do mundo fora do alcance de nossa 

experiência pessoal, e de nosso lugar dentro dele, está sendo modelada cada 

vez mais pela mediação de formas simbólicas” (THOMPSON, 2011, p. 61).  

  A difusão de produtos da mídia e, por extensão, de sentidos construídos 

por esses produtos, nos permite dilatar os horizontes espaço-temporais de 

nosso conhecimento de mundo para muito além do compartilhamento local 

comum, uma vez que não é preciso estar fisicamente presente nos lugares em 

que os fenômenos observados ocorrem. Como bem observa o autor, “hoje 

vivemos em um mundo no qual a capacidade de experimentar se desligou da 

atividade de encontrar” (THOMPSON, 2011, p. 266), ou seja, as experiências 

espaço-temporais da vida cotidiana se misturam com a profusão de 

experiências proporcionadas pela mídia.  

  Embora de natureza distinta, as experiências que a mídia proporciona 

permitem às pessoas certas vivências que dificilmente encontrariam em 

interações face a face. Como define o autor, somos atraídos por questões e 

relações sociais que ultrapassam as territorialidades em que vivemos: “nós nos 

descobrimos não apenas como espectadores de eventos e de outros distantes, 

mas também como envolvidos com eles de alguma maneira” (THOMPSON, 

2011, p. 293).  

  É nessa perspectiva que assistir a uma telenovela não significa 

simplesmente assistir à fantasia. Se, ao assistir a um telejornal, os 

telespectadores presumem que as pessoas ou os eventos noticiados possuem 

existência real – embora também não contígua às coordenadas espaço-

temporais do telespectador – na ficção os telespectadores sabem que essas 

mesmas coordenadas não correspondem a espaços reais. Entretanto, se 

orientam por conjuntos específicos dessas coordenadas, guiados por o que 
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Thompson denomina “deixas simbólicas” – por exemplo, no caso das 

telenovelas em análise nesta tese, uma telenovela chamada Flor do Caribe 

possuir personagens falantes de espanhol.  

  Os telespectadores intercalam um espaço que sabem ser imaginário, 

mas que possui relação com um espaço real – além de outras línguas, no 

Caribe também se fala espanhol, para retomar o exemplo apresentado. Dessa 

forma, de acordo com Thompson, as experiências de espaço e de tempo dos 

telespectadores não se limitam mais ao compartilhamento local comum, mas 

se tornam cada vez mais descontínuas, à medida que se locomovem entre os 

mundos real e imaginário. Assistir à telenovela, portanto, nos permite dilatar 

nossos horizontes espaço-temporais para nos envolvermos com questões e 

relações sociais que ultrapassam as territorialidades em que vivemos.  

Essas discussões sobre a mundanidade mediada nos conduzem, a meu 

ver, a processos de desterritorialização e reterritorialização (JACQUEMET, 

2005; DELEUZE; GUATTARI, 2010; HAESBAERT, 2013; 2014). Penso ser 

inegável a contribuição da mídia na aceleração desses processos no mundo 

contemporâneo. A mundanidade mediada nos proporciona experiências 

desterritorializadas, ou seja, experiências que dificilmente encontraríamos em 

nossas interações face a face, mas que, por meio da mídia, se tornam 

reterritorializadas, deixam de pertencer exclusivamente a determinadas 

territorialidades (HAESBAERT, 2013; 2014) para se tornarem experiências 

compartilhadas pelos espectadores – embora, retomando a perspectiva de 

Thompson (2011), nem sempre compreendidas da mesma forma por todos.  

É assim, por exemplo, que podemos conhecer traços culturais diferentes 

dos nossos por meio das telenovelas, sem termos estado fisicamente 

presentes às territorialidades em que esses traços seriam “naturalmente” 

observados. Da mesma forma, as telenovelas nos põem em contato com 

línguas e textos que são desterritorializados, retirados das territorialidades 

“naturais” em que seriam encontrados.  

A combinação dos processos de des/reterritorialização contribui, 

portanto, para produzir práticas de translinguismo. Entendo como 
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translinguismo o conjunto de práticas linguísticas, as quais, principalmente na 

última década, vêm sendo identificadas como transidiomatic practices 

(JACQUEMET, 2005), transglossia (COX; ASSIS-PETERSON, 2006; ASSIS-

PETERSON, 2008), codemeshing e translingual practices (CANAGARAJAH, 

2013), translíngua (ZOLIN-VESZ, 2014), entre outros, e que se caracterizam 

por processos de des/reterritorialização e na desestabilização do paradigma 

monolíngue. Antes, porém, de passar à expansão da discussão sobre o termo, 

reporto-me à metáfora do rizoma, apoiando-me em Deleuze e Guattari (2014), 

para referir à concepção de língua nesta pesquisa. 

  

 

 

1.2 Língua entre os pensamentos arborescente e rizomático  

 

  

Os estudos sobre a concepção de língua vêm sendo reavaliados 

mediante a crescente mobilidade de pessoas, línguas e textos na 

contemporaneidade. Esses estudos redimensionam o próprio conceito de 

língua. As metáforas da árvore e do rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 2014) 

corroboram a ilustração de como essa mudança tem sido encadeada.  

A metáfora da árvore funciona para explicar uma maneira de pensar que 

“necessita de uma forte unidade principal, unidade que é suposta para chegar a 

duas” (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 20). Assim, a imagem da árvore-raiz 

opera segundo uma lógica binária, que “não para de desenvolver a lei do Uno 

que devém dois, depois dois que devêm quatro...” (DELEUZE; GUATTARI, 

2014, p. 20). O pensamento arborescente, portanto, constitui sistemas 

hierárquicos e genealógicos que comportam centros de significação e de 

subjetivação autômatos, de tal modo que um elemento só recebe informações 

de uma unidade superior ou de ligações preestabelecidas.  

Um exemplo para essa forma de pensamento é a metáfora da árvore 

genealógica: um sistema hierárquico de certa parte dos ancestrais de uma 

pessoa, partindo sempre de um tronco familiar (o Uno, a forte unidade 

principal), que vai se ramificando em conexões binárias para representar 
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genealogicamente as ligações familiares. Assim, não há espaço para a 

multiplicidade, mas apenas unidade e linearidade, compostas por hierarquias e 

binarismos.  

O pensamento rizomático, por sua vez, refere-se à metáfora do rizoma, 

também cunhada por Deleuze e Guattari (2014). Rizomas são caules 

subterrâneos, no todo ou em parte, como os bulbos e os tubérculos, que se 

distinguem das raízes das árvores justamente pela heterogeneidade da 

conexão: enquanto a árvore-raiz fixa uma ordem, uma hierarquia, qualquer 

ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro.  

Assim, conforme Deleuze e Guattari, o rizoma não cessa de conectar 

relações de significação, caracterizando-se pela multiplicidade: não existem 

pontos ou posições fixas em um rizoma como se encontram em uma árvore-

raiz. Para os autores, existem somente linhas de desterritorialização, que 

mudam de natureza ao se conectarem a outras, ou seja, pelas quais fogem 

sem parar, uma vez que essas linhas não param de remeter umas às outras. 

Portanto, mesmo que o rizoma seja rompido ou quebrado, ele retoma segundo 

uma ou outra de suas linhas, e até segundo outras linhas. O rizoma é 

antigenealógico ou, como reconhecem Deleuze e Guattari, possui sempre 

múltiplas entradas e conjuga os fluxos desterritorializados. 

Enquanto o pensamento arborescente parece conduzir ao 

monolinguismo, que abordarei na seção seguinte, o rizomático parece remeter 

ao translinguismo. Como apontam Deleuze e Guattari, o rizoma se encontra 

sempre no meio, entre as coisas, intermezzo – ele é “trans”, eu acrescentaria, 

na mesma acepção abordada por Cox e Assis-Peterson (2006) em relação a 

esse prefixo, ou seja, em constante estado de fluxo, escoando de uma fronteira 

para outra, de um território para outro. Se a metáfora da árvore impõe o verbo 

"ser", o rizoma tem como urdidura a conjunção “e”, que não cessa de conectar 

relações de significação: “e... e... e...” (DELEUZE; GUATTARI, 2014).  

Isso pode ser observado por meio da concepção de língua como rizoma, 

apresentada pelos autores: “ela [a língua] evolui por hastes e fluxos 
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subterrâneos, ao longo de vales fluviais ou de linhas de estradas de ferro, 

espalha-se como manchas de óleo” (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 23). 

A língua, portanto, não está fechada em si mesma, fundada sobre 

árvores e raízes, como quer a cultura arborescente.  A crescente mobilidade de 

pessoas, línguas e textos na contemporaneidade, parcialmente proporcionada 

pela mídia, nos convida a pensar em uma cultura rizomática da concepção de 

língua. Língua como rizoma se opõe à estrutura, pois não se define por um 

conjunto de pontos e posições fixas, ou por correlações binárias entre esses 

pontos, exemplificadas por Deleuze e Guattari (1997) com as bases duais da 

gramática – masculino-feminino, singular-plural, substantivo-verbo etc. Como 

observam Deleuze e Guattari (2014), língua não se constitui de unidades, mas 

de dimensões, ou, antes, de direções movediças. Assim, língua como rizoma é 

constituída por linhas de fuga ou de desterritorialização, que conectam um 

ponto qualquer a outro: ela é “trans”, ou seja, se encontra sempre intermezzo, 

por meio do qual cresce e transborda entre as fronteiras, entre as estruturas.  

O quadro que segue caminha no sentido de sintetizar a concepção de 

língua como rizoma, apresentando as principais diferenças entre os 

pensamentos arbóreo e rizomático. 

 

 

Quadro 4 – Quadro comparativo entre os pensamentos arborescente e 
rizomático 

 

Pensamento arborescente Pensamento rizomático 

Língua como árvore-raiz Língua como rizoma 

Binarismo Multiplicidade 

Estrutura, ordem, hierarquia Linhas de fuga ou de 

desterritorialização 

Unidade Dimensão 

Rididez, fixidez Intermezzo, trans, em constante 

estado de fluxo 

Genealogia Antigenealogia 

Linearidade Ruptura 



45 

 

Convém vincar que, apesar de criticar o pensamento arbóreo, Deleuze e 

Guattari observam que existe uma relação entre ambos, ou seja, um é 

transpassado pelo outro, modificando-se mutuamente. Como questionam: “não 

é próprio de um rizoma cruzar as raízes, confundir-se às vezes com elas? [...] 

Uma multiplicidade não tem seus estratos onde se enraízam unificações e 

totalizações, massificações, mecanismos miméticos, tomadas de poder 

significantes, atribuições subjetivas?” (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 31). 

Isso aponta, a meu ver, que tanto no rizoma pode haver linhas de fuga que 

tendem a endurecer, e tornar-se árvore, quanto na árvore suas raízes podem 

constituir uma linha de fuga. O par árvore-rizoma, portanto, não constrói uma 

relação binária, como o rígido e o flexível, respectivamente, mas compõe uma 

relação em que um necessita do outro para existir. 

Essa relação de necessidade mútua do par árvore-rizoma pode ser 

ilustrada por meio da pesquisa de Assis-Peterson (2008), que abordo 

detalhadamente na seção seguinte, sobre nomes de estabelecimentos 

comerciais. A autora observa exemplos de uso do caso genitivo, da língua 

inglesa, tanto guiado por seu emprego gramatical de expressão de posse, 

como em “Elly‟s confecções”, quanto como recurso gráfico, sem exprimir 

posse, que ilustra, para a autora, o prestígio do inglês, a exemplo de “Picanha‟s 

house”.  

Esses exemplos sugerem, a meu ver, que as raízes (gramaticais) podem 

constituir linhas de fuga, quando comparamos, por exemplo, o primeiro, em que 

o emprego do caso genitivo se apresenta gramaticalmente correto, com o 

segundo, em que não há relação de posse entre os substantivos. Ao mesmo 

tempo, essas linhas de fuga tendem a manter a estrutura de construção do 

caso genitivo – combinação de dois substantivos, ligados por meio da forma 

<‟s> –, reproduzindo, assim, as regras que compõem a raiz da construção 

gramatical.  

Tendo apresentado a concepção de língua como rizoma, retomo, agora, 

o termo translinguismo, ponto-chave para a discussão proposta nesta 

investigação, pautando-me em seu conceito e expandindo a compreensão 

sobre os processos de des/reterritorialização e o paradigma monolíngue. 
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1.3 Translinguismo: des/reterritorialização e o paradigma monolíngue 

 

  

  O termo translinguismo incorpora, a meu ver, a combinação da 

discussão que envolve os processos de des/reterritorialização e a 

desestabilização do paradigma monolíngue. Convém ressaltar, portanto, que 

são características complementares que compõem o fenômeno linguístico 

translinguismo, mas que optei por discuti-los separadamente por razões 

metodológicas. Em adendo, as pesquisas de Jacquemet (2005), de forma mais 

explícita, e de Cox e Assis-Peterson (2006) e Assis-Peterson (2008), talvez 

menos expressamente, nos convidam a reconsiderar a relação língua-território. 

Já Canagarajah (2013) e Zolin-Vesz (2014), mesmo mencionando a relação 

língua-território, propõem examinar o translinguismo, pautados, principalmente, 

nas discussões sobre o paradigma monolíngue.  

 

 

1.3.1 Processos de des/reterritorialização 

  

   

  Como abordei em outro passo, o dimensionamento do conceito 

rizomático de língua traça intersecção com a crescente mobilidade de línguas e 

textos no mundo contemporâneo. Essa intersecção não está localizada em 

territorialidades definidas, mas em um mundo desterritorializado, parcialmente 

proporcionado, como introduzi em seção anterior, pela mídia – sem esquecer 

de mencionar também as novas tecnologias, que oferecem rápida mobilidade 

humana e comunicação global eletrônica, a exemplo da aviação, da telefonia 

fixa e móvel, e da internet (JACQUEMET, 2005). 

  O conceito de desterritorialização – assim como de reterritorialização – 

possui relação com a mudança, na década de 1990, da concepção 

antropológica de cultura, que a deslocou de um território – ou uma 

territorialidade –, naturalmente contíguo, para ambientes sociais desatrelados 

do estreitamento das interações face a face e do consequente 

compartilhamento local comum, como já aludido. Essa mudança foi 
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influenciada pela discussão sobre o conceito filosófico de 

des/reterritorialização, cunhado por Deleuze e Guattari (2010), que oferecia 

uma visão alternativa à compreensão dominante de subjetividade como 

inserida em um confinamento territorial9.  

O uso dos termos desterritorialização e reterritorialização, cunhados por 

Deleuze e Guattari (2010), implica elucidar, primeiramente, a concepção de 

território a que os autores se referem. Para isso, convém vincar, que, segundo 

a obra deleuze-guattariana, o desejo10 é constituinte de toda relação social, 

sendo agenciado e tendo sentido de positividade. Dessa forma, não desejamos 

apenas uma coisa, mas um conjunto de coisas – por exemplo, um escritor não 

deseja apenas contar uma boa história, mas deseja também reconhecimento 

da crítica especializada e dos leitores, assim como fama, fortuna e, quiçá, um 

Prêmio Nobel de Literatura. O desejo, portanto, cria territórios, uma vez que 

compreende uma série de agenciamentos. 

Na visão deleuze-guattariana de território, tudo está envolvido no 

movimento de territorialização  e desterritorialização. Os agenciamentos são, 

assim, moldados nesse movimento concomitante, extrapolando o espaço 

geográfico. O conceito de território se torna abrangente: como tudo pode ser 

agenciado, ao mesmo tempo tudo pode ser desterritorializado e 

reterritorializado. Território, por isso, refere-se ao movimento que governa os 

agenciamentos – por exemplo, o garfo cria um território ao levar a comida do 

                                                 
9
 Para os autores, Édipo equivale, na psicanálise, ao último rochedo: “mais vale uma última 

territorialidade, ainda que reduzida ao divã do analista, do que os fluxos descodificados 
[desterritorializados] do desejo que fogem, correm e nos arrastam sabe-se lá para onde” 
(DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 183). Propõem, então, uma esquizoanálise, para designar o 
processo que transpõe o limite, uma transpassagem: “movimento pelo qual a produção 
desejante não para de transpor o limite, de se desterritorializar, de fazer fugir seus fluxos; e, ao 
mesmo tempo, passa a operar as reterritorializações artificiais do desejo (DELEUZE; 
GUATTARI, 2010, p. 414). Esse processo caminha junto com o capitalismo, que, segundo os 
autores, não para de reterritorializar o que ele primeiramente desterritorializa, ou seja, “o 
capitalismo não para de ultrapassar seus próprios limites, desterritorializando sempre mais 
longe” de igual modo que “não para de ter limites e barreiras que lhe são interiores, imanentes, 
e que, precisamente por serem imanentes, só se deixam ultrapassar reproduzindo-se em 
escala ampliada (sempre mais reterritorialização, local, mundial e planetária)” (DELEUZE; 
GUATTARI, 2010, p. 344). Dessa forma, os limites nunca são atingidos, porque sempre são 
ultrapassados e reproduzidos. 
 
10

 Ressalta-se que os termos são calcados na obra “O anti-Édipo – capitalismo e 
esquizofrenia”, que tenta uma forma de crítica à psicanálise e ao conceito de inconsciente, 
conforme estabelecido por Freud. 
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prato até a boca. Como bem observa Haesbaert (2014, p. 127), “muito mais do 

que uma coisa ou objeto, o território é um ato, uma ação, uma rel-ação, um 

movimento (de territorialização e desterritorialização), um ritmo, um movimento 

que se repete e sobre o qual se exerce um controle”.  

Perseguindo essa perspectiva deleuze-guattariana, Haesbaert (2013) 

assevera que o termo territorialidade é um conceito mais amplo do que 

território, uma vez que, para ele, pode existir territorialidade sem território, ou 

seja, um campo de significações territoriais, que os atores sociais portam 

consigo, sem existir necessariamente um território (concreto, físico) 

correspondente a esse campo. Essa acepção, como bem observa Haesbaert 

(2007), destrona a supremacia da concepção de território vinculada à ideia de 

Estado-Nação, ou seja, moldada pela continuidade e pela fixidez, em que 

diferentes grupos sociais são homogeneizados em um determinado território 

nacional, reforçando, assim, os critérios de inclusão/exclusão, dentro e fora. 

Entretanto, mesmo essa acepção de território nacional sendo posta em 

questão, na contemporaneidade, devido, principalmente, ao traspassamento de 

suas fronteiras territoriais pelos fluxos informacionais – para reforçar a 

discussão proposta nesta tese –, em que, por meio da mídia, aos espectadores 

são apresentadas territorialidades – simultâneas e/ou sucessivas – de 

diferentes territórios, isso não quer dizer, como ressalva Haesbaert (2014), que 

essas formas de território estão ausentes. Ao contrário, formam um amálgama 

complexo com as novas modalidades de organização territorial.  

Por isso, Haesbaert (2007; 2013; 2014) propõe o termo 

multiterritorialidade como a possibilidade de acessar e vivenciar, concomitante 

e/ou consecutivamente, diversos territórios, no sentido de acionar diferentes 

territorialidades mesmo sem deslocamento físico, assim como nas experiências 

espaço-temporais proporcionadas pela mídia e, em particular, nesta tese, pelas 

telenovelas. Da mesma forma que já abordei em outro giro, hoje temos uma 

diversidade muito maior de territórios/territorialidades, com uma facilidade 

maior e mais múltipla de acesso e trânsito por essas territorialidades – de certa 

forma, pensando nesta tese, proporcionadas pelas telenovelas (cf. 
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HAMBURGER, 2005, 2011; VASSALLO DE LOPES, 2009, 2010; MARTINS, 

2011, entre outros). 

  Assim, para Jacquemet (2005), o conceito deleuze-guattariano de 

des/reterritorialização ainda constitui metáfora para compreendermos um 

aspecto da vida social contemporânea: a dissolução da relação supostamente 

“natural” entre território/territorialidade e práticas culturais, linguísticas e 

identitárias. O processo de desterritorialização, lembra o autor, permite não 

apenas a dispersão de culturas e de identidades, mas sua dinâmica produz 

processos de reterritorialização, ou seja, permite ancorar e recontextualizar 

nossos horizontes espaço-temporais para além das questões e relações 

sociais das territorialidades em que vivemos, para retomar a discussão que 

apresentei em seção anterior.  

  É nessa perspectiva que o autor propõe a expressão transidiomatic 

practice para descrever as práticas comunicativas de grupos sociais 

(des/reterritorializados) que interagem usando diferentes línguas e códigos 

comunicativos (des/reterritorializados), mediados pela mídia eletrônica.  

  Dois pontos merecem destaque no conceito trazido por Jacquemet. O 

primeiro se refere à noção de prática comunicativa – o modo como esses 

grupos sociais, não mais definidos territorialmente, se comunicam, usando os 

mais diversos canais da comunicação eletrônica, e, dessa forma, produzem e 

reproduzem hierarquias sociais e assimetrias de poder. E o segundo ponto, 

associado ao primeiro, se refere à “língua” usada para comunicar: 

“transidiomatic practices then usually produce linguistic innovations with heavy 

borrowing from English” (JACQUEMET, 2005, p. 266). Apesar de reconhecer 

que outras línguas possam estar envolvidas nesses “empréstimos”, a depender 

do processo de reterritorialização, o autor chama a atenção para as hierarquias 

e assimetrias de poder que as práticas transidiomáticas – como práticas 

comunicativas – podem originar. 

  Para ilustrar essa perspectiva, Jacquemet aborda o caso da Albânia, na 

região do Mar Adriático, que, por aproximadamente meio século, viveu uma 

ditadura a qual cortou contato com os demais países europeus, mesmo os 
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vizinhos, como a Itália, e regulou rigidamente o ensino de línguas 

“estrangeiras”, de modo que apenas a elite vinculada ao regime ditatorial 

tivesse acesso, principalmente ao francês e ao russo. Desde o fim da ditadura, 

em 1991, e a consequente reabertura das fronteiras, o autor aponta que os 

albaneses vêm empregando uma extraordinária simultaneidade e copresença 

de línguas, em especial do inglês e do italiano, tanto em interações face a face 

quanto nos meios de comunicação.  

  As práticas transidiomáticas dos albaneses têm produzido inovações 

linguísticas, geralmente enxertadas por formas linguísticas do inglês. O autor 

narra o exemplo da expressão “ska problèm” – equivalente a “no problem” – 

que, durante sua primeira estadia na Albânia, em 1998, era frequentemente 

enunciada em interações diárias. Já em 1999, a expressão “don uorri” – 

pronúncia em albanês para a expressão “don‟t worry” – também passou a ser 

regularmente usada nas interações.  

  Para o autor, essas práticas transidiomáticas sinalizam que o 

conhecimento de línguas “estrangeiras”, para os albaneses, é percebido não 

apenas como uma ferramenta valiosa para a mobilidade social. Como bem 

sintetiza, “Albanians engaged in transidiomatic practices use their newly 

acquired multilingualism not only to access wealth but also to display the end of 

their isolation, their desire to be incorporated into the contemporary world, and 

their ability to imagine a better life” (JACQUEMET, 2005, p. 273). É nesse 

sentido que o autor atenta às interações diárias entre o albanês e línguas 

“estrangeiras”, especialmente o inglês, por meio da crescente mobilidade de 

pessoas e de textos, como forma de revelar as hierarquias e assimetrias de 

poder que as práticas transidiomáticas podem originar – o desejo de pertencer 

a um mundo contemporâneo, atravessado por fluxos e cruzamentos 

linguísticos e culturais, que coloca em circulação, principalmente, um inglês 

des/reterritorializado – ou seria um albaninglês?! 

  Também buscando investigar os cruzamentos linguísticos como 

fenômeno característico das sociedades contemporâneas, em que mais 

pessoas interagem em espaços reais e virtuais, transitando por eles 

majoritariamente por meio de um inglês des/reterritorializado, Cox e Assis-
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Peterson (2006) e Assis-Peterson (2008) propõem as noções de transglossia e 

transculturalidade para compreender esses cruzamentos.  

  No primeiro, as autoras, ao se deparar com o verbo “cricar” (clicar) e sua 

forma imperativa “crique” (clique), além do substantivo plural “criques” (cliques), 

em um texto escrito por um aprendiz de informática, propõem discutir o 

fenômeno da mestiçagem linguística entre o inglês – a língua global –, o 

português brasileiro – a língua nacional – e o cuiabanês – a língua local11. Para 

as autoras, esses exemplos demonstram que o vernáculo corrói os 

empréstimos, subjugando-os às próprias leis (de uso). Desse modo, a forma 

“cricar”, e seus derivados “crique” e “criques”, são signos mestiços, que 

propõem a destituição sobre o que temos entendido por diversidade cultural e 

linguística, em que “diversity is always seen as a movement that derives from 

the unity, that is, from the norm and not on the contrary” (COX; ASSIS-

PETERSON, 2006, p. 140). Nessa perspectiva, lembram as autoras, tanto a 

concepção de língua quanto de cultura são entendidas como sistemas 

fechados, limitados a um grupo social, dentro das fronteiras de um território.  

  A noção de transculturalidade e de transglossia ressignificam esses 

conceitos de cultura e de língua. O próprio prefixo “trans”, adicionado aos 

termos cultura – transculturalidade – e língua/glossia – transglossia –, 

sinalizam, conforme as autoras, sistemas em trânsito, em estado de fluxo, 

escoando de uma fronteira para outra, de um território para outro, melecando-

se, mestiçando-se e, por fim, transformando-se. Assim, os termos 

transculturalidade e transglossia, lembram Cox e Assis-Peterson, sugerem que 

o chamado núcleo duro da cultura é sempre transcultural e o chamado núcleo 

duro da língua é sempre transglóssico, ou seja, em vez de homogeneidade e 

estabilidade, o que se observa é a heterogeneidade, a instabilidade, a fluidez, o 

desarraigamento, a des/reterritorialização de línguas e de culturas. 

  As autoras também destacam o papel da mídia contemporânea na 

compreensão das noções de transculturalidade e de transglossia. Para elas, a 

mídia, em especial o cinema e a televisão, nos apresenta um simulacro do 

                                                 
11

 Para expandir a discussão tanto sobre o termo “cuiabanês” quanto em relação ao fenômeno 
linguístico rotacismo, que permite a forma “cricar” e seus derivados “crique” e “criques”, ver, por 
exemplo, Cox e Santiago-Almeida (2005) e Cox (2009). 
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mundo, levando a interação entre culturas e línguas à sua quintessência. A 

questão do espaço deixa de ser obstáculo para o contato entre grupos sociais 

separados territorialmente. Como sintetizam Cox e Assis-Peterson (2006, p. 

145), “after all, the media allow for its instantaneous transposition”, 

corroborando a discussão que tenho conduzido até aqui sobre a 

des/reterritorialização de línguas proporcionada pela mídia. Portanto, segundo 

as autoras, o conceito de transglossia permite pensarmos língua em seu 

estado de fluidez, como líquida – em vez de sólida –, desafiando a tradição 

ocidental, que privilegia substância ao movimento, e essência à transformação.  

  Essa discussão é ilustrada pela investigação de Assis-Peterson (2008). 

A autora examina cem nomes de estabelecimentos comerciais e vinte 

entrevistas com proprietários de alguns desses estabelecimentos sobre as 

denominações, em inglês, dessas casas comerciais. Seu objetivo é contribuir 

para a compreensão do retrato de um Brasil plural, cuja paisagem urbana é 

transglóssica, e que fala também “ingrês”, “portinglês” etc., a que a autora se 

refere como anglicismos ou signos mestiços.  

  Quatro categorias de cruzamento linguístico foram identificadas pela 

autora, em nível lexical e morfossintático, por meio dos sintagmas coletados: 

(1) caso genitivo; (2) relação som e letra e estrutura fonotática; (3) léxico e 

ordem de palavras e (4) sintagma nominal composto. 

  A primeira categoria se refere ao emprego do caso genitivo na 

construção dos nomes das casas comerciais. Na língua inglesa, o caso genitivo 

é uma combinação de substantivos, usada para exprimir posse, que consiste 

no emprego da forma <‟s> em substituição à preposição “of”, como em “John‟s 

store”. A autora observou tanto exemplos de uso do caso genitivo, como em 

“Elly‟s confecções” e “Nino‟s lanches”, quanto usos da forma <‟s> sem exprimir 

posse, mas como recurso gráfico que ilustra o prestígio do inglês, a exemplo de 

“Picanha‟s house” e “Tulipa‟s Buffet”.  

  A segunda categoria alude à relação entre letras e estrutura fonotática, 

esta última entendida pela autora como termo empregado pela fonologia para 

sinalizar combinações específicas de sons e letras de uma língua. Aqui, a 
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autora se refere ao uso da letra “k”, tanto no grupo consonantal “sk” do inglês – 

como em “Skinão” – quanto na relação som e letra – como em “Açougue ki 

carne” –, sugerindo, como aponta, aproximação com a grafia da língua inglesa 

e, uma vez mais, seu prestígio. 

  A terceira categoria envolve o uso de léxico e ordem de palavras: o 

sintagma é formado por léxico do português e do inglês, mas a ordem das 

palavras está assentada na estrutura do português, como em “Espaço Hype”; o 

sintagma espelha a gramática da língua inglesa, com termos em português e 

inglês, somente português ou somente inglês, como em “Big Car”, “Quality 

Print” e “Mania Fashion”; e ainda o sintagma é formado apenas por léxico do 

português, mas a ordem das palavras está fundada na estrutura do inglês, a 

exemplo de “Nilda Cabeleireira”.  

  Por fim, o sintagma pode ser composto, formado por um item lexical em 

português e outro em inglês, ligados pela conjunção “e” – como em “Art e 

Capricho” – ou pelo símbolo de sociedade “&” – por exemplo, “Luz & Design”. 

  Assis-Peterson conclui que os anglicismos, como signos mestiços, 

fazem parte da paisagem brasileira, enredada pela relação espaço-temporal da 

contemporaneidade, em que as fronteiras territoriais e linguísticas se diluem, 

como venho abordando ao longo desta seção. Assim, observa, “os brasileiros 

se apropriam da língua inglesa, manipulando-a, deformando-a, deturpando-a, 

transformando-a em matéria bruta a ser reinventada pelo design na nomeação 

de casas comerciais para chamar a atenção do cliente em meio à competição 

do mercado” (ASSIS-PETERSON, 2008, p. 338-339). Empregam, em síntese, 

um inglês des/reterritorializado, o seu “ingrês”, o seu “portinglês”. 

 

 

1.3.2 O paradigma monolíngue 

 

 

Dois trabalhos corroboram a compreensão sobre o paradigma 

monolíngue: Canagarajah (2013), ao propor o termo codemeshing e a 
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expressão translingual practice, e Zolin-Vesz (2014), que aborda a concepção 

de translíngua. 

Canagarajah (2013) adota o termo codemeshing como uma forma de 

materialização de translingual practices em textos escritos. Para o autor, 

codemeshing “offers a possibility of bringing the different codes within the same 

text rather than keeping them apart” (CANAGARAJAH, 2013, p. 112-113). Essa 

definição, calcada em estudos etnográficos desenvolvidos pelo autor com seus 

alunos, traz importante contribuição para a argumentação que desenvolvo 

nesta seção. Como observa, vivemos sob a conjectura de que um texto deve 

ser escrito em apenas uma língua e que seu significado deve ser transparente. 

 Essa expectativa está relacionada com a concepção que temos sobre 

comunicação: para que a comunicação seja eficiente e bem-sucedida, uma 

língua comum, com normas compartilhadas, deve ser empregada. Línguas, 

portanto, possuem seus sistemas únicos e devem ser mantidas distantes da 

mistura com outras línguas, se o intuito for uma comunicação eficaz.  

Esse conjunto de fatores constitui, de modo geral, para Canagarajah, o 

paradigma monolíngue, sintetizado pelo autor no seguinte conjunto de 

concepções: 

 
 Language = Community = Place. 

 1 language = 1 identity. 

 Language as a self-standing system. 

 Languages as pure and separated from each other. 

 The locus of language as cognition rather than 
social context, or mind rather than matter. 

 Communication as based on grammar rather than 
practice, and form isolated from its ecological 
embeddedness (CANAGARAJAH, 2013, p. 20). 

 

 

  Essas concepções, que fundam o paradigma monolíngue, começaram a 

se solidificar no decorrer do século dezoito, na Europa Ocidental. Segundo 

Canagarajah, um importante ponto de partida para sua compreensão é a 

chamada tríade herderiana, alçada pelo filósofo alemão Johannes Gottfried 

Herder e outros pensadores da época, que demarcaram a equivalência entre 

língua, comunidade e território.  
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  Dessa forma, cada língua seria timbrada como a essência, o espírito de 

uma comunidade particular com a qual estava associada, sendo capaz de 

expressar naturalmente apenas os valores e pensamentos que pertenciam 

àquela comunidade. Essa concepção tanto fez da comunidade os verdadeiros 

donos da língua quanto territorializou as línguas: “a language that moves to 

another place is in alien territory. It cannot express the spirit of the other 

community or become part of that place” (CANAGARAJAH, 2013, p. 21). Além 

disso, também limitou o círculo de línguas que poderiam ser usadas nas 

interações sociais de determinado território e justificou a imposição da língua 

de comunidades dominantes sobre línguas e comunidades minoritárias, que 

dividiam um mesmo território, em um processo colonizador. 

  A equivalência entre língua, comunidade e território apresenta 

decorrência também para a discussão sobre identidade. Para a tríade 

herderiana, há uma língua, pertencente exclusivamente a uma comunidade, 

que define uma identidade. Portanto, uma identidade é inextricável a uma 

língua, um território e uma comunidade. Isso conduz à compreensão de que 

nosso nascimento pressupõe determinada identidade, atrelada à língua, à 

comunidade e ao território que o situa. De igual modo, também nos proporciona 

a habilidade de falar nossa “língua nativa” intuitivamente, além de gozar 

autoridade sobre ela.  

  Assim, remetendo a Canagarajah, se, por um lado, são dadas tanto 

legitimidade quanto autoridade ao falante nativo para definir como a língua 

deve ser usada, por outro há o pressuposto de que a habilidade de uso das 

línguas de outras comunidades não nos é intrínseco, tornando-nos não 

competentes – na definição tradicional de competência, ou seja, o 

conhecimento espontâneo e intuitivo do falante nativo sobre os traços sociais, 

funcionais, afetivos e contextuais da língua, como destaca Figueredo (2011). 

  Dessa forma, para a tríade herderiana, a imprescindibilidade da 

natividade contribui para a glorificação do falante nativo como superior em 

relação ao falante não nativo – herança que ainda hoje impera nos contextos 

de sala de aula de línguas. Entretanto, conforme observa Figueredo (2011), 

essa definição de falante nativo parece revelar que se trata de uma questão 
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muito mais social do que propriamente linguística. Segundo a autora, ao 

proporcionar ao falante nativo poder para atestar sobre o uso da língua, “esse 

poder leva muitos a crer que a língua pertence a eles [aos falantes nativos] e 

está sendo „disponibilizada‟ aos demais [aos falantes não nativos]” 

(FIGUEREDO, 2011, p. 71). Assim, observa a autora, constrói-se uma 

dicotomia entre falante nativo e falante não nativo, que contribui para dividir os 

grupos de falantes entre os que “possuem” e os que “não possuem” a língua. 

  Retomando a discussão em torno da tríade herderiana, esta possibilitou 

o desenvolvimento posterior de outras concepções que ancoram o paradigma 

monolíngue. A noção de que uma língua caracteriza a identidade de uma 

pessoa ganhou dimensão cognitiva durante o iluminismo. Língua está ligada ao 

pensamento e constitui, portanto, o veículo da razão humana, elevando-nos e 

diferenciando-nos dos outros animais. Isso conduziu à perspectiva de que o 

âmbito cognitivo da língua é superior, e suas manifestações sociais 

secundárias. Língua passa a ser entendida como um sistema abstrato e 

autônomo, inserida em um sistema cognitivo, também abstrato e autônomo. 

   Assim, a construção de sentidos e a habilidade de comunicar da língua 

estão localizadas na mente, concepção que provocou uma série de implicações 

para a definição de língua: “language is incorruptible by the environment or 

society; language doesn‟t need environment or society for its meaning-making 

potential; the capacity for language and meaning is innate; and all languages 

have a universal grammar deriving from our innate cognitive dispositions” 

(CANAGARAJAH, 2013, p. 23).  

  O desenvolvimento da dimensão cognitiva da língua, como um sistema 

abstrato e autônomo, expandiu-se com a sua sistematização, desenvolvida 

pelo estruturalismo. Conforme Canagarajah, o estruturalismo tornou a língua 

um produto analisável objetivamente, que precisava ser isolado de outros 

domínios, como a sociedade, a cultura, as pessoas e mesmo o pesquisador, 

para ser adequadamente compreendida. Essa perspectiva, consequentemente, 

reduziu a noção de língua a um produto abstrato, passivo, estático e 

desatrelado de outros domínios, ou seja, um sistema transparente, que provê 

acesso e serve como condutor à realidade e à verdade. 
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  Como principal decorrência desse conjunto de concepções que rege o 

paradigma monolíngue, o autor destaca a perda da associação da noção de 

língua com mobilidade, diversidade e heterogeneidade. Entretanto, o fluxo 

multilateral de pessoas, línguas e textos entre as fronteiras – quer sejam 

geográficas e/ou linguísticas – tornaram mais visíveis formas amálgamas de 

comunidade e de língua em territorialidades intensamente diversificadas. 

Canagarajah lança mão da expressão zonas de contato, instituída por Mary 

Louise Pratt, para descrever a vida social desses territórios.  

  Em síntese, zonas de contato remetem à mudança do foco de 

comunidades – tais como cunhadas pelo paradigma monolíngue – para os 

espaços em que os diversos grupos sociais interagem. Isso contribui, na visão 

do autor, para a proeminência de codemeshing, uma vez que, para explicar 

como a comunicação se desenvolve nas zonas de contato, o foco precisa estar 

na prática, e não no sistema, na cognição ou na forma. Portanto, prática nos 

remete à noção de língua como produtiva, e não mais passiva, desmantelada 

da sociedade. Como bem explica o autor, “the languages mesh in 

transformative ways, generating new meanings and grammars” 

(CANAGARAJAH, 2013, p. 8). 

  Essa apreciação conduz Canagarajah a propor, assim, a expressão 

translingual practice, para se referir às diversas formas de misturas linguísticas, 

tais como codemeshing, que contribuem para a conexão da noção de língua 

com mobilidade, diversidade e heterogeneidade, além de remeter seu foco 

para práticas e processos, em vez de produtos e formas. Isso nos leva 

também, retomando o conceito de zonas de contato, à compreensão de que as 

pessoas podem lançar mão de recursos linguísticos provenientes de diferentes 

comunidades, mesmo sem possuir a competência – em sua definição 

tradicional, desfilada previamente – para tanto. A conjectura de que um texto 

deve ser escrito em apenas uma língua, e que seu significado deve ser 

transparente, como nos adverte Canagarajah, parece não mais dar conta do 

fluxo multilateral de pessoas, línguas e textos em territorialidades intensamente 

diversificadas nas quais vivemos. 
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  O conjunto de concepções que rege o paradigma monolíngue, exposto 

por Canagarajah, dialoga com trabalho anterior (ZOLIN-VESZ, 2014) que, em 

viés educacional, propõe o conceito de translíngua. Nesse trabalho, a 

concepção monolíngue do conceito de língua apresenta quatro características 

que geralmente ancoram o ensino de línguas – (1) o conceito de língua 

nacional, (2) língua como gramática (normativa), (3) língua como forma e (4) 

língua como representação escrita. 

  A primeira característica está associada à noção de nacionalismo e, 

como afirmo, costuma ser a forma mais comum de pensar o ensino de línguas. 

O aluno aprende uma língua: a língua nacional. Língua, portanto, é uma 

entidade singular, um sistema essencialmente fechado, autônomo e diferente 

de outras línguas, atrelado a um território geográfico específico que possui uma 

língua comum, uma língua-padrão. A concepção de purismo linguístico, dessa 

forma, se torna o centro do conceito de língua nacional – as variedades 

marginalizadas e as línguas minoritárias, que integram o território-nação, são 

consideradas negativas e potencialmente problemáticas, influências que 

corrompem a “pureza” da língua-mãe.  

  A segunda característica trazida por mim – língua como gramática 

(normativa) – está associada ao conceito de língua nacional e à concepção de 

que uma língua pode ser “dominada” por meio de um conjunto abstrato e 

descontextualizado de regras gramaticais. O ensino da gramática de uma 

língua oferece ao aprendiz, portanto, o consenso de como a língua “pura” deve 

ser usada. Dessa forma, a gramática (normativa) é apresentada como o 

objetivo da aprendizagem de uma língua, na forma de regras gramaticais e 

itens lexicais que usam terminologia metalinguística para descrever a língua. 

Ainda nessa concepção, aprender está associado a um processo de adição, ou 

seja, as regras da gramática e o vocabulário de uma língua podem ser 

adicionados, em uma sucessão de estágios, até que a língua seja aprendida 

por inteiro.  

  A terceira característica que cito – língua como forma – relacionada 

principalmente com a segunda, estabelece a primazia das formas e das 

estruturas linguísticas para a aprendizagem de línguas. Nessa perspectiva, 
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sistemas linguísticos são separados de seus contextos sociais, de seu 

potencial para a significação e de seu uso. O foco no estudo do conhecimento 

formal das línguas, a meu ver, ignora a questão de como esse conhecimento é 

transformado em práticas linguísticas – no sentido já desfilado por Canagarajah 

(2013) – em suas formas oral e escrita.  

  Por fim, a quarta característica da concepção monolíngue do conceito de 

língua se relaciona à primazia da representação escrita nas práticas de ensino 

das línguas. Desse modo, o aprendiz aprende uma língua, memorizando o 

conhecimento formal dessa língua (sua gramática normativa) assentado em 

fontes impressas. Essa característica resulta, conforme apontei em Zolin-Vesz 

(2014), na política da resposta correta, da voz singular e da autoridade do 

falante nativo em sala de aula.  

  A intersecção entre essas quatro características da concepção 

monolíngue apresenta línguas como códigos autônomos que devem ser 

mantidos em paralelo e que nunca se tocam. Entretanto, como observo em 

Zolin-Vesz (2014), em nosso mundo contemporâneo, por meio da mídia e dos 

produtos e mercadorias comercializadas internacionalmente, usos e elementos 

de “outras” línguas se enfeixam, evidenciando que as fronteiras entre línguas 

não são fixas, e diversos tipos de translíngua ocorrem – mesmo em sala de 

aula.   

  Translíngua, nesse viés educacional que proponho, é o processo pelo 

qual estudantes e professores se engajam em complexas práticas linguísticas a 

fim de criar sentidos em sala de aula, ou, como exponho, é o produto de uma 

epistemologia de fronteira. Com esta expressão, cunhada por Moita Lopes 

(2008), questionam-se os conceitos tanto de língua quanto de língua nacional, 

pois não coincidem com a relação língua-território, cuja discussão tem sido 

empreendida neste capítulo. Assim, translíngua se refere a práticas linguísticas 

flexíveis, híbridas, que estão nas fronteiras, a fim de desenvolver novas 

compreensões e novas práticas linguísticas. 

  Dessa forma, o portunhol que se produz na sala de aula de espanhol – 

aquela forma caracterizada como mistura entre o português e o espanhol, 
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geralmente rejeitada, pois conduz ao erro e à insuficiência do aprendiz, que 

não progride em direção ao domínio da língua espanhola – é uma translíngua. 

Como concluo em Zolin-Vesz (2014), o portunhol abarca uma epistemologia de 

fronteira, que destrona tanto o conceito clássico de língua quanto o de língua 

nacional e, principalmente, a perspectiva monolíngue de ensino de línguas que 

esses conceitos apregoam. Pensar o portunhol como translíngua envolve 

reconsiderar as fronteiras linguísticas entre o português e o espanhol, uma vez 

que essas fronteiras em sala de aula, exponencialmente, se tornam mais 

fluidas e porosas, maximizadas pela proximidade entre ambas as línguas.  

  Nessa acepção, para arrematar, reconheço que esse conjunto de 

trabalhos, discutido até aqui, engloba objetivos muitas vezes divergentes. 

Jacquemet (2005), Cox e Assis-Peterson (2006), e Assis-Peterson (2008) 

parecem estar interessados em investigar as hierarquias de poder que as 

práticas transidiomáticas e a transglossia originam, principalmente no que se 

refere ao prestígio do inglês – embora des/reterritorializado – no mundo 

contemporâneo. Canagarajah (2013) e Zolin-Vesz (2014), por sua vez, 

sugerem vertente educacional para suas formulações sobre codemeshing e 

translíngua, respectivamente, já que partem de exemplos e discussões que, a 

meu ver, confundem-se com o ensino, tanto da produção escrita, como é o 

caso de Canagarajah, quanto com a aprendizagem de línguas, reportando-se a 

Zolin-Vesz.  

  Entretanto, reforço que os conceitos trazidos à baila por esses autores 

nos convidam, no meu entender, a aquiescer aos processos de 

des/reterritorialização das línguas no mundo em que vivemos e, por 

conseguinte, a revermos o paradigma monolíngue. Em vez de unidade, 

territorialização, forma e sistema, línguas se caracterizam por diversidade, 

des/reterritorialização e uso.  

Como observei previamente, a concepção de translinguismo se 

relaciona com a metáfora de língua como rizoma, de Deleuze e Guattari (2014): 

línguas se dispersam e se espalham. Desse modo, misturam-se, melecam-se, 

mesh, mestiçam, transformando-se em práticas de translinguismo, para 

construir sentidos. Portanto, como nos lembra Canagarajah, “models based on 
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fixed systems, grammatical competence, and homogeneous communities are 

not useful when we are dealing with plural languages” (CANAGARAJAH, 2013, 

p. 26). O afã das práticas de translinguismo, a meu ver, refere-se à construção 

de sentidos, expressão empregada nesta pesquisa para aludir às práticas de 

significação da vida social, que envolvem a (re)construção e a (re)negociação 

de sentidos. Assim, o que ocorre é o redirecionamento da forma e do sistema 

para a prática, culminando em práticas linguísticas produtoras de assimetrias, 

poderes, saberes, posições e descrições do mundo social (cf. FABRÍCIO; 

PINTO, 2013). 

  Tendo exibido os referenciais teóricos que orientam esta investigação, 

no próximo capítulo analiso as formas de translinguismo identificadas nas falas 

de personagens das telenovelas aqui em análise – Aquele beijo, Cheias de 

charme e Flor do Caribe. Em adendo, discuto a contribuição dessas práticas 

translíngues para (re)pensarmos a concepção de língua e de sala de aula de 

línguas.  
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CAPÍTULO 2 

 

TRANSLINGUISMO NAS TELENOVELAS AQUELE 

BEIJO, CHEIAS DE CHARME E FLOR DO CARIBE 

 

 

 
  Neste capítulo, examino, antes de tudo, por meio das falas do 

personagem Juan, de Aquele beijo, Alejandro, de Cheias de charme, e, 

posteriormente, nos diálogos dos personagens Dom Rafael, Duque, Cristal, 

Amparo e Gonzalo, de Flor do Caribe, as formas de translinguismo que 

ocorrem nas três telenovelas. Nesse primeiro momento, busco elucidar como, 

nessas falas, as línguas portuguesa e espanhola mesh e transformam-se, 

gerando tanto um espanhol des/reterritorializado quanto mestiçagens. Assim, 

intento responder à primeira pergunta de pesquisa: que formas de 

translinguismo podem ser identificadas nas falas de personagens das 

telenovelas aqui em análise?  

  Em seguida, procuro expor a contribuição dessas formas identificadas 

para redimensionar tanto o próprio conceito de língua, que ainda se vincula, 

como expus em outro giro, predominantemente ao paradigma 

monolíngue/pensamento arborescente, quanto a construção de uma pedagogia 

translíngue para a sala de aula de línguas. Busco, nesse diapasão, responder à 

segunda pergunta de pesquisa: que contribuição essas práticas translíngues 

podem trazer para a (re)construção da concepção de língua? 

 

 

 

2.1 Translinguismo na telenovela Aquele beijo 

 

Com o propósito de responder à primeira pergunta de pesquisa, retomo, 

brevemente, a narrativa do personagem Juan, levado à cena pelo ator 
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colombiano Manolo Cardona. Mesmo atuando em apenas quatro capítulos, o 

personagem possui papel determinante no desfecho da narrativa – a 

personagem Lucena, que está grávida dele, e constitui o principal entrave para 

o romance entre os personagens Vicente e Cláudia, decide ir embora do Brasil 

quando Juan a sequestra para que ela tenha o filho na Colômbia. São ambas 

as cenas referentes ao sequestro que serão analisadas. 

Na primeira cena, o personagem chega, de surpresa, ao apartamento de 

Lucena, evidenciando, de imediato, a forma ilícita com que conseguiu entrar no 

país.  

 
 

Excerto da cena 1 – Juan chega, de surpresa, à 
casa de Lucena, em 20-2-2012 
Lucena: Como é que você veio parar aqui no 
Brasil? 
Juan: Eu não mostrei meu passaporte. Isso eu 
posso afirmar. O Brasil, você sabe, é muito grande. 
Tem uma fronteira muito extensa. Ninguém sabe 
que eu tô no Brasil, ninguém. Solo você. 

 

   

Para sinalizar essa ilegalidade, o personagem lança mão do sintagma 

mestiçado “solo você”, em que o advérbio da língua espanhola “solo” mesh 

com o pronome pessoal da língua portuguesa “você”, indicando que somente a 

personagem Lucena tem conhecimento de sua estadia no país. Como seu 

objetivo é sequestrar a personagem, para que esta dê à luz seu filho na 

Colômbia, tanto a ilicitude de sua entrada no país como a discrição do 

personagem se tornam patentes.  

Assim, na cena seguinte, Juan põe em execução sua rota de fuga do 

país, uma vez mais de forma ilegal. 

 
 
Excerto da cena 2 – Vicente descobre o paradeiro 
de Lucena, em 21-2-2012 
 
Lucena: Se você quer me sequestrar, quer me levar 
pra Colômbia, Juan, pelo menos me diz como a 
gente vai chegar lá. A gente tá horas nessa estrada. 
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Juan: Fica tranquila. Eu já disse a você que a gente 
vai pegar un avión no Mato Grosso do Sul pela 
fazenda de uma amiga minha, tá? Fica tranquila. 
Lucena: E por que a gente tá indo pra São Paulo? 
Juan: A gente tá indo pra São Paulo porque é o 
melhor camino. Entendeu? Precisa ficar tranquila. 
Lucena: Se você me odeia tanto assim, Juan, me 
deixa, me esquece. Me deixa em qualquer lugar 
dessa estrada pra viver minha vida em paz. 
Juan: Viver em paz... eu não tenho ningún 
interesse em você. Eu solo quero estar com o 
meu filho. Eu vou a criar o meu filho querendo 
você ou não. Entendeu? 

 
 
  

No excerto da cena, o personagem esclarece a Lucena seu plano. Para 

isso, emprega uma expressão e um sintagma mestiçados. A expressão – 

“pegar un avión” – é constituída pelo verbo em língua portuguesa “pegar” 

mestiçado ao complemento verbal em língua espanhola “un avión”, tornando-a 

mais próxima da língua portuguesa, uma vez que, em língua espanhola, a 

expressão “coger un avión” seria possivelmente menos compreensível para o 

telespectador brasileiro. Já o sintagma “melhor camino” compõe-se do adjetivo 

em língua portuguesa “melhor” e do substantivo em língua espanhola “camino”, 

em que os sintagmas “melhor caminho”, do português, e “mejor camino”, do 

espanhol, visivelmente mesh para referir-se à opção de fuga por São Paulo, 

com a finalidade de chegar a Mato Grosso do Sul e, dali, até a Colômbia.  

Além disso, o personagem também esclarece a Lucena, por meio do 

sintagma mestiçado “ningún interesse”, composto pelo cruzamento entre o 

adjetivo indefinido da língua espanhola “ningún” e o substantivo da língua 

portuguesa “interesse”, a partir dos sintagmas “ningún interés”, da língua 

espanhola, e “nenhum interesse”, da língua portuguesa, que o propósito do 

sequestro da personagem se resume ao seu desejo de criar seu filho na 

Colômbia. Para isso, emprega novamente o advérbio da língua espanhola 

“solo”, na oração “eu solo quero estar com o meu filho”, criando, assim, uma 

oração mestiçada, em substituição à oração em língua portuguesa “eu somente 

quero estar com o meu filho”.  
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Ao mesmo tempo, lança mão de outro sintagma mestiçado – “vou a 

criar” – que, apesar de encontrar-se inteiramente em língua portuguesa, 

guarda, em sua estrutura, uma construção típica da língua espanhola, uma vez 

que o verbo “ir”, em espanhol, regido pela preposição “a”, é uma perífrase 

verbal muito usada coloquialmente com valor de futuro. Assim, o sintagma 

empregado pelo personagem suscita a mestiçagem entre as expressões “voy a 

criar”, da língua espanhola, e “vou criar”, da língua portuguesa, reforçando o 

interesse do personagem unicamente pelo filho. 

 Essas breves cenas, derivadas da brevíssima participação do 

personagem Juan, com suas práticas linguísticas mestiçadas entre o que se 

convencionou denominar língua portuguesa e o que se convencionou como 

língua espanhola, já sinalizam indícios tanto da des/reterritorialização da língua 

espanhola nas falas do personagem quanto da primazia da construção de 

sentidos, contribuindo, de imediato, para a compreensão de língua como 

dispersão, segundo observam Deleuze e Guattari (2014). 

O quadro a seguir busca sintetizar as formas de translinguismo 

identificadas nas cenas da telenovela Aquele beijo. 

 

 

Quadro 5 – Formas de translinguismo identificadas nas cenas da 
telenovela Aquele beijo 

 

Mestiçagem 

solo você 
 

pegar un avión 
 

melhor camino 
 

ningún interesse 
 

eu solo quero estar com o meu filho 
 

vou a criar 
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2.2 Translinguismo na telenovela Cheias de charme 

 

 

  Ainda com o objetivo de responder à primeira pergunta de pesquisa, 

retomo, uma vez mais, a narrativa do personagem Alejandro, interpretado pelo 

ator argentino Pablo Bellini, cujas falas, embora não em sua totalidade, mas 

apenas aquelas em que o personagem lança mão de práticas de 

translinguismo, serão analisadas nesta seção. Alejandro é um fotógrafo 

espanhol que vive no Brasil e é casado com Lygia, personagem encenada pela 

atriz Malu Galli. Na narrativa, Alejandro inicialmente assedia a personagem 

Penha, que trabalhava em sua casa como diarista, e, posteriormente, é 

flagrado pela esposa no quarto de empregada com Brunessa, também diarista, 

interpretada pela atriz Chandelly Braz.  

Já em sua primeira cena, o personagem lança mão de um espanhol 

des/reterritorializado em dois momentos: na abertura da cena, com o trecho da 

canção “Darte”, interpretada pela cantora brasileira Ivete Sangalo e pelo cantor 

colombiano Juanes, que compõe a trilha sonora da novela, sendo música-tema 

do personagem, e ao desejar bom dia aos demais personagens da cena12. 

 
 

 
Excerto da cena 3 – Lygia não percebe as falhas de 
Socorro, em 18-4-2012 
 
Socorro prepara o café da manhã. Alejandro entra 
na cozinha, cantando “ô, ô, ô, ¡mira como yo te 
quiero! Ô, ô, ô, ¡quiero darte mi amor!”  
Alejandro beija Lygia. 
Alejandro: ¡Buen día, mis amores! 

 

 
 
 Na primeira aparição do personagem, seu espanhol des/reterritorializado 

parece ter o propósito de apresentá-lo como o personagem falante de espanhol 

da telenovela. Entretanto, parece haver uma aparente contradição em sua fala: 

                                                 
12

 Além de Alejandro, Lygia e Socorro, a nova empregada doméstica da família, interpretada 
pela atriz Titina Medeiros, também integram a cena os personagens Samuel, encenado pelo 
ator Miguel Roncato, e Manuela, interpretada pela atriz Bia Passos, ambos filhos da 
personagem Lygia. 
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na narrativa, Alejandro é um fotógrafo espanhol que vive no Brasil, mas, na 

cena, emprega a interjeição “buen día”, variedade léxica usada nos países do 

Cone Sul, especialmente na Argentina. O dicionário Señas13 (2010, p. 440), 

registra apenas o verbete “buenos días”, para se referir ao “saludo que se usa 

durante la mañana”. Como o ator que interpreta o personagem é argentino, o 

emprego de “buen día”, neste caso, sugere, a meu ver, que língua se constitui 

por dimensões, por direções movediças, de tal forma que sequer a autoridade 

conferida ao falante nativo para definir como a língua deve ser usada, um dos 

pilares do paradigma monolíngue, tornando-os competentes “naturalmente” em 

relação aos traços sociais e funcionais da língua, como nos lembra Figueredo 

(2011), parece vingar.  

Mesmo reconhecendo, aqui, a interjeição “buen día” como uma forma de 

espanhol des/reterritorializado, penso ser possível ainda indagar se não se 

trata de uma forma de aproximá-la ao “bom dia” da língua portuguesa, 

tornando-a possivelmente mais compreensível para o telespectador brasileiro, 

assim como a expressão mestiçada “pegar un avión”, empregada pelo 

personagem Juan na telenovela Aquele beijo, que discuti na seção anterior. 

Para retomar Deleuze e Guattari (2014,) a compreensão de língua como 

rizoma possibilita que esta seja constantemente des/reterritorializada, de modo 

imprevisível, uma vez que, conforme os autores, mesmo que o rizoma seja 

rompido ou quebrado, ele retoma segundo uma ou outra de suas linhas. 

 Lançar mão desse espanhol des/reterritorializado parece ser o recurso 

do personagem como forma de sedução, conforme começa a se evidenciar na 

próxima cena em análise. 

 
 

Excerto da cena 4 – Alejandro joga charme para 
Penha, em 25-4-2012 
 
Alejandro: Aí você coloca o tomate, depois vai o 
alho, pimentão, tudo dentro do liquidificador com 
um pouquinho de vinagre. Agora vai o azeite e, por 
último, um pouquinho de sal. 
Penha: O senhor quer que eu vá fazendo um 
refogadinho... 

                                                 
13

 O dicionário Señas foi elaborado pelo Departamento de Filologia da Universidad de Alcalá de 
Henares, Espanha. 
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Alejandro: Penha, gazpacho é uma sopa fria. 
Penha: Ah, não vai no fogo então. 
Alejandro: É um prato típico da minha terra, 
Espanha, e é ótimo para refrescar. Porque 
espanhol é um povo muito caliente, caliente. 

 
  

Nessa cena, vale destacar a mestiçagem no sintagma “muito caliente”, 

composta pelos adjetivos “muito”, originariamente um vocábulo advindo da 

língua portuguesa, e “caliente”, oriundo da língua espanhola, em substituição 

aos sintagmas “muito quente” e “muy caliente”, como recurso, empregado pelo 

personagem, para seduzir a personagem Penha. Em adendo, o emprego do 

adjetivo sugere interesse sexual pela personagem. “Caliente” é um adjetivo 

que, para além de traduzir o adjetivo “quente”, na língua portuguesa, também 

pode se referir a algo ou alguém “que siente o produce un deseo sexual fuerte”, 

de acordo com o dicionário Señas (2010, p. 202). Portanto, ao afirmar que 

“espanhol é um povo muito caliente”, o personagem reforça sua estratégia de 

sedução da personagem Penha, insinuando-se sexualmente para a 

personagem. 

 Na próxima cena, o personagem Alejandro novamente lança mão de um 

espanhol des/reterritorializado como ardil para tentar seduzir a personagem. 

 
 
Excerto da cena 5 – Penha dá um tapa em 
Alejandro, em 9-5-2012 
 
Alejandro: Oi, Penha. Você tá aí? 
Penha: Ô, seu Alejandro, eu voltei. Achei mais 
correto, sabe? É que eu prometi pra dona Lygia, né, 
eu prometi pra ela que eu dormia aqui enquanto ela 
estivesse em São Paulo. O senhor quer que eu 
esquente alguma coisa pro senhor comer? 
Alejandro: Caliente ya estoy, Penha.  
 

 
 
 No excerto da cena, a expressão em língua espanhola “caliente ya 

estoy” converge como estratagema na expectativa do personagem de 

convencer Penha, uma vez mais, a ter uma aproximação mais íntima com ele, 

considerando que o adjetivo “caliente”, como abordei em outro passo, também 
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denota insinuação sexual. Tal artimanha é bem-sucedida na cena em que 

Alejandro tenta seduzir a personagem Brunessa. 

 

 
Excerto da cena 6 – Lygia flagra Alejandro e 
Brunessa juntos, em 14-8-2012 
 
Alejandro entra na cozinha sem camisa. 
Alejandro: Obrigado por ter esperado. 
Brunessa: Eu só não guardei a louça porque eu não 
sabia onde é que guarda. 
Alejandro: Tudo bem. Depois eu guardo pra você. 
Brunessa: Então tá, vou trocar de roupa. 
Alejandro: Espera. Você tão linda com esse 
uniforme. 
Brunessa: Se amarra num uniforme, não é? 
Alejandro: Nada como una mujer de uniforme. 
Brunessa: Esse teu sotaque aí é maneiro, sabia? 
Alejandro: El español es la lengua del amor, de la 
pasión. 

 

 

 Nesta última cena aqui em análise, o emprego de duas orações 

des/reterritorializadas – “nada como una mujer de uniforme” e “el español es la 

lengua del amor, de la pasión” – parecem caminhar no sentido de buscar 

seduzir a personagem Brunessa – o que, de fato, sucede, embora com 

desfecho frustrante, já que, após esse episódio do flagra do adultério, Lygia 

pede divórcio – e, de igual modo, sustentar a construção do personagem, na 

narrativa da telenovela, como o sedutor, conforme já desfilado. 

 A análise das práticas de translinguismo, empregadas pelo personagem 

como estratégia de sedução, sugere, a meu ver, que essas práticas 

linguísticas, des/reterritorializadas e mestiçadas, já indicam caminos tanto da 

des/reterritorialização da língua espanhola nas falas do personagem quanto da 

primazia da construção de sentidos, além de contribuir para a desestabilização 

da concepção monolíngue/arbórea de língua. Como observam Deleuze e 

Guattari (2014), as linhas de fuga (do rizoma) possibilitam que as línguas sejam 

incessantemente des/reterritorializadas. Isso contribui para as discussões 

referentes à segunda pergunta de pesquisa, de que trato posteriormente. 

O quadro que segue sintetiza as formas de translinguismo identificadas 

nas cenas da telenovela Cheias de charme. 
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Quadro 6 – Formas de translinguismo identificadas nas cenas da 
telenovela Cheias de charme 

 

Espanhol des/reterritorializado Mestiçagem 

ô, ô, ô, ¡mira como yo te quiero! Ô, ô,  
ô, ¡quiero darte mi amor! 

 
¡buen día, mis amores! 

 
caliente ya estoy 

 
nada como una mujer de uniforme 

 
el español es la lengua del amor, de 

la pasión 
 

muito caliente, caliente  
 
 
 

  

 

 

2.3 Translinguismo na telenovela Flor do Caribe 

 

 

Ainda com o objetivo de responder à primeira pergunta de pesquisa, 

retomo, de forma breve, a narrativa central da telenovela Flor do Caribe e a 

figuração de cada um dos personagens no seu desenvolvimento. 

A telenovela orbita em torno do triângulo amoroso composto pelos 

personagens Ester, Cassiano e Alberto. Há cinco personagens falantes de 

espanhol – Dom Rafael, Cristal, Amparo, Duque e Gonzalo. Dom Rafael é um 

guatemalteco, contrabandista de pedras preciosas, pai de Cristal e casado com 

Amparo, que ajuda o vilão Alberto em seu plano para se casar com Ester. É na 

propriedade de Dom Rafael, na Guatemala, que Cassiano fica preso por sete 

anos, o que faculta o casamento entre Ester e Alberto. Duque é um falsário, 

que também está preso na propriedade de Dom Rafael, e se torna amigo de 

Cassiano. Já Gonzalo é um delegado corrupto, que assume o lugar de Dom 

Rafael quando este foge da Guatemala.  

 Na primeira cena, aqui em análise, da telenovela, Cassiano, a pedido de 

Alberto, leva diamantes até a Guatemala para Dom Rafael. 
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Excerto da cena 7 – Dom Rafael recebe diamantes 
de Cassiano, em 13-3-2013 
 
Dom Rafael: Pois eu, quando se trata de negócios, 
não ponho a mão no fogo nem por minha santa 
mãezinha. Você vai viajar comigo até minha 
propriedade, no meu avião particular. 
Cassiano: Onde é que o senhor pretende me levar, 
eu posso saber? 
Dom Rafael: Mas de que você tem medo? Se tudo 
estiver ok, eu mando você pro aeroporto, você viaja 
pra onde você quiser. Mas se tudo não está ok, 
este foi o seu último viagem, senhor Cassiano. 
 

 
 

 No excerto do diálogo, o personagem Dom Rafael lança mão de uma 

oração complexa mestiçada – “se tudo não está ok, este foi o seu último 

viagem” – que, mesmo apresentando-se inteiramente em língua portuguesa, 

guarda traços gramaticais da língua espanhola.  Na oração subordinada – “se 

tudo não está ok” – o verbo “estar”, em língua portuguesa, deveria estar 

conjugado no futuro do subjuntivo – “estiver”. Entretanto, como em língua 

espanhola esse tempo verbal está em desuso, o personagem lança mão da 

conjugação no presente do indicativo, como aparece na oração. 

 Já na oração subordinante – “este foi o seu último viagem” – o 

substantivo em língua portuguesa “viagem” se encontra no masculino. De 

acordo com o dicionário Señas (2010, p. 1295), o substantivo espanhol “viaje” é 

masculino, assim como, em geral, os substantivos que findam com a 

desinência “-aje”. Portanto, ao considerar o substantivo em língua portuguesa 

também no masculino e, da mesma forma, flexionar os pronomes 

demonstrativo “este” e possessivo “seu” no masculino, o personagem suscita a 

mestiçagem entre as línguas espanhola e portuguesa, corroborando a 

concepção de língua como rizoma.  

 Assim, ao des/reterritorializar-se, ou seja, ao ser retirada da 

territorialidade em que seria “naturalmente” encontrada – do gênero feminino 

para o gênero masculino, no caso do substantivo “viagem”, ou do futuro do 

subjuntivo para o presente do indicativo, no caso do verbo “estar” – as línguas 

portuguesa e espanhola mestiçam. Como nos alerta a obra deleuze-
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guattariana, as linhas de fuga (do rizoma) possibilitam que as línguas 

transbordem entre as fronteiras, entre as estruturas, e, assim, sejam 

constantemente des/reterritorializadas. Além disso, a oração “se tudo não está 

ok, este foi o seu último viagem” parece contribuir na construção de sentidos 

em torno da proeminência do tom de ameaça do personagem Dom Rafael para 

o personagem Cassiano. 

 Já na cena seguinte, o personagem Dom Rafael, ao ordenar que o 

personagem Duque risque Cassiano do mapa, lança mão tanto de um 

espanhol des/reterritorializado quanto de mestiçagens para se referir ao 

personagem Cassiano e à encomenda de sua morte a Duque. 

 
 

Cena 8 – Dom Rafael convoca Duque para riscar 
Cassiano do mapa, em 15-3-2013 
 
Dom Rafael: Duque. 
Duque: Dom Rafael. 
Dom Rafael: Como vai a sua vida, Vossa Alteza? 
Duque: Tudo bem. 
Dom Rafael: Suponho que você já tenha conhecido 
seu novo companheiro de cela, o brasileño, piloto 
da Força Aérea. 
Duque: Sim, senhor. 
Dom Rafael: Eu chamei você aqui porque preciso 
de um servicinho seu. Un servicio que só Vossa 
Alteza pode fazer sem deixar rastro. Você vai riscar 
aquele militar do mapa. 
Duque: Riscar? 
Dom Rafael: É. Eu posso contar com você pra fazer 
o servicio, não posso, Duque? 
Duque: Eu tenho escolha? 
Dom Rafael: Claro que tem. Você pode riscar 
aquele brasileño do mapa usando a sua arte ou eu 
uso a minha arte pra riscar você do mapa. 
Dom Rafael tira uma arma da gaveta e a coloca 
sobre a mesa. 
Duque, entretanto, convence Dom Rafael que 
Cassiano pode ser mais útil como seu piloto 
particular. 

 
 
 
 Na cena, o personagem Dom Rafael se refere a Cassiano sem explicitar 

seu nome, mas por meio de duas formas mestiçadas: a primeira, “o brasileño”, 

é composta pelo artigo definido da língua portuguesa “o”, em combinação com 
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o substantivo da língua espanhola “brasileño”, de modo que os sintagmas “o 

brasileiro”, da língua portuguesa, e “el brasileño”, da língua espanhola, mesh; já 

a segunda, “aquele brasileño”, compõe-se do pronome demonstrativo da língua 

portuguesa “aquele” com o substantivo espanhol “brasileño”, produzindo a 

mestiçagem entre os sintagmas “aquele brasileiro”, em língua portuguesa, e 

“aquel brasileño”, da língua espanhola.  

 Já para aludir à encomenda da morte do personagem Cassiano a 

Duque, Dom Rafael remete, primeiramente, a uma forma de espanhol 

des/reterritorializado – “un servicio” – e, posteriormente, a uma mestiçada – “o 

servicio”. A última se compõe do artigo definido da língua portuguesa “o” e do 

substantivo espanhol “servicio”, de tal forma que os sintagmas “o serviço”, em 

português, e “el servicio”, em espanhol, confundam-se. 

 O emprego dessas formas linguísticas, des/reterritorializadas e 

mestiçadas, contribui, a meu ver, para além da desestabilização do paradigma 

monolíngue, também para a primazia da construção de sentidos – Dom Rafael 

ordena a Duque, ironicamente, a prestação de “un servicio” muito específico: a 

morte de Cassiano, “o brasileño”, “sem deixar rastro”. Como abordei em outro 

giro, e essas formas linguísticas parecem atestar, o afã das práticas de 

translinguismo se refere à construção de sentidos, uma vez que, conforme nos 

lembra Canagarajah (2013) models based on fixed systems and grammatical 

competence, por si sós, já não parecem atender satisfatoriamente. 

Na cena seguinte, em que os personagens Dom Rafael e Cristal 

discutem, após ela cantar música latina na igreja, uma vez mais práticas de 

translinguismo são empregadas. 

 
 
Excerto da cena 9 - Cristal decide ir embora de 
casa, em 30-3-2013 
 
Cristal (chorando): Durante muito tempo, eu tive 
medo do senhor... 
Dom Rafael: Sume da minha frente, Cristal. 
Sume. 
Cristal: Depois de um tempo é que me assustava 
con las cosas que via e ouvia. 
Dom Rafael: Amparo, tira ela daqui. 
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Cristal: Mas hoje o que sinto pelo senhor é nojo. No 
tengo admiración ni respecto ni ternura. Apenas 
nojo. 
  

 

 Na cena, o uso do imperativo afirmativo “sume”, em sua forma tuteante 

(emprego do pronome pessoal de segunda pessoa do singular tú), iniciando a 

oração mestiçada “sume da minha frente”, e, na sequência, repetido, de modo 

des/reterritorializado, sugere, a meu ver, uma forma de aproximá-lo à forma em 

língua portuguesa “some”, também referente à segunda pessoa do singular 

(tu). Assim, o torna possivelmente mais compreensível para o telespectador 

brasileiro, por ser mais próximo da expressão usual em língua portuguesa, do 

que a forma, em espanhol, “desaparece de aquí”, ou “fuera de aquí”. Conforme 

o dicionário Señas (2010, p. 1195), o verbo “sumir” se refere a “caer o hacer 

caer en cierto estado” como no exemplo “se há sumido en un profundo sueño”. 

A aproximação com a forma usual em língua portuguesa contribui para reforçar 

a construção de sentidos em torno da relação conflituosa entre pai e filha, que 

se evidencia no decorrer da cena.  

 Se, a princípio, a personagem Cristal afirma sentir medo do pai – por 

meio da oração “me assustava con las cosas que via e ouvia”, em que as 

orações “me assustava com as coisas que via e ouvia”, em língua portuguesa, 

e “me asustaba con las cosas que veía y oía”, em língua espanhola, mestiçam 

– por fim, a personagem demonstra o conflito com o pai ao reiterar que sente 

apenas nojo, intercalando a oração des/reterritorializada “no tengo admiración 

ni respecto ni ternura” na trama da composição de sentidos da cena. 

 Já na cena em que Alberto pede a Dom Rafael que o ajude a tirar 

Cassiano de seu caminho, que teme pelo fim de seu casamento com Ester 

após sua volta ao Brasil, práticas de translinguismo são trazidas à baila pelos 

personagens Amparo e Dom Rafael. 

 
 

Excerto da cena 10 – Alberto pede a Dom Rafael 
que o ajude a tirar Cassiano de seu caminho, em 
24-4-2013 
 
Alberto se levanta para ir embora. Amparo entra na 
sala com uma bandeja nas mãos. 
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Amparo: ¡Permiso! Pausa para o café? 
Dom Rafael: Minha esposa Amparo. Um amigo do 
Brasil, Alberto. 
Amparo: ¡Mucho gusto! ¿Aceita un café? Es 
nuestro café de sombra. Lo mejor que se produz 
en el mundo. 
Dom Rafael: Toma um cafezinho. Alberto tá 
precisando relaxar. 
Dom Rafael: Então o seu amigo Cassiano continua 
no Brasil... 
Alberto: Precisamente no mesmo lugar de onde ele 
saiu sete anos atrás. Lugar que ele não deveria 
estar, né, se o senhor tivesse feito o que disse que 
fez. 
Dom Rafael: Eu já te expliquei mil veces por que o 
manteve vivo. Ele me era útil como piloto. Eu não 
podia imaginar que ele conseguisse fugir. Ninguém 
nunca conseguiu. 
 
 
 

 No excerto da cena, a personagem Amparo lança mão, ao mesmo 

tempo, de um espanhol des/reterritorializado e de mestiçagens. O primeiro, por 

meio das expressões “¡permiso!” e “¡mucho gusto!”, além da oração “es nuestro 

café de sombra”, referindo-se a um tipo de café especial, produzido na 

Guatemala, cujo cultivo se dá à sombra. Já a segunda, com a oração “¿aceita 

un café?”, em que o verbo da língua espanhola “aceptar” dá lugar ao verbo 

“aceitar”, em sua forma imperativa afirmativa da língua portuguesa –aceita tu–, 

em vez das formas tuteante “acepta (tú)” ou voseante “aceptá (vos), ambas da 

língua espanhola.  

De igual modo, na oração mestiçada “lo mejor que se produz en el 

mundo”, aludindo ao café de sombra, o verbo da língua espanhola “producir” se 

transveste no verbo “produzir”, do português, de tal modo que a personagem 

emprega a forma verbal em terceira pessoa “produz” em vez de “produce”, que 

comporia a oração “lo mejor café que se produce en el mundo”, em língua 

espanhola.  

Já Dom Rafael, ao explicar a Alberto o motivo de não ter “riscado 

Cassiano do mapa”, em referência à cena 8, previamente analisada, emprega a 

forma des/reterritorializada “mil veces”, para enfatizar as inúmeras ocasiões em 

que já teria explicado ao personagem Alberto as razões de não tê-lo feito, 

corroborando, assim, a construção de sentidos em sua fala. Outrossim, a forma 
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mestiça “manteve”, em que o verbo “mantener”, da língua espanhola, ao ser 

conjugado na primeira pessoa do singular do pretérito indefinido – ou pretérito 

perfecto simple – mesh com a forma em língua portuguesa do pretérito perfeito 

“mantive”, em vez de assumir a forma “mantuve”, cria, portanto, outa 

mestiçagem, contribuindo, uma vez mais, para torná-la possivelmente mais 

compreensível ao telespectador brasileiro do que seria a oração “lo mantuve 

vivo”, em língua espanhola.  

 Na cena seguinte, em que Alberto pede a Dom Rafael um dossiê contra 

Cassiano, uma vez mais práticas de translinguismo são empregadas pelos 

personagens Amparo e Dom Rafael. 

 

      
Excerto da cena 11 - Alberto pede a Dom Rafael 
um dossiê contra Cassiano, em 24-4-2013 
 
Amparo: Alberto, você vai ficar para jantar con 
nosotros... 
Dom Rafael: ¡Claro que sí! É nosso convidado. 
Manda preparar un pepián de pollo, nossa 
especialidade. 
Amparo: Eu tenho certeza que você vai gostar, 
Alberto. Era a comida preferida da minha enteada 
Cristal. 
Dom Rafael: Amparo, por favor, nos deixe sozinhos. 
Amparo: ¡Sí, claro! ¡Permiso! 

 
 

 

Neste excerto da cena, a personagem Amparo lança mão, novamente, 

de um espanhol des/reterritorializado e de mestiçagens. Inicialmente, a 

personagem emprega uma oração mestiçada para convidar o personagem 

Alberto para o jantar, em que o pronome “con nosotros”, da língua espanhola, 

sobrepõe-se ao pronome oblíquo “conosco”, da língua portuguesa, para 

compor, assim, o convite – “você vai ficar para jantar con nosotros”. 

Por sua vez, o personagem Dom Rafael se antecipa à resposta do 

personagem Alberto, por meio da oração des/reterritorializada “¡claro que sí!”, e 

ordena que seja preparado um prato típico da gastronomia crioula 

guatemalteca – o pepián de pollo –, lançando mão de outra oração mestiçada – 

“manda preparar un pepián de pollo”, – em que apenas a locução verbal – 
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“manda preparar” – apresenta-se em língua portuguesa. Ao final do diálogo, a 

personagem Amparo emprega, assim como na cena anterior, estruturas 

des/reterritorializadas – “¡sí, claro!” e “¡permiso!”. 

Tanto esta quanto as cenas 9 e 10, com suas práticas linguísticas 

mestiçadas, entre o que se convencionou denominar língua portuguesa e o que 

se convencionou como língua espanhola, reiteram os indícios da 

des/reterritorialização da língua espanhola, nas falas dos personagens Amparo 

e Dom Rafael, bem como da primazia da construção de sentidos, contribuindo, 

de imediato, para a compreensão de língua como rizoma, na visão deleuze-

guattariana. Dessa forma, línguas transpõem as fronteiras linguístico-

estruturais, de modo imprevisível, e escapam pelas linhas de fuga da trama de 

significação que compõe a construção de sentidos de cada fala, de cada cena 

dos personagens. 

 Também na cena que marca o reencontro dos personagens Duque e 

Cassiano, em que o primeiro oferece ajuda financeira ao segundo, são 

empregadas mestiçagens entre as línguas espanhola e portuguesa. 

 
 
 
Excerto da cena 12 – Duque oferece a Cassiano 
ajuda para destruir Alberto, em 27-5-2013 
 
Duque: Eu não pretendia esconder nada de você. Ia 
contar tudo. Só estava esperando o momento certo. 
Cassiano: Ah, muito bem. Muito bem, senhor 
Duque. Então é agora. Pode falar. 
Duque: Eu não voltei com vocês da Guatemala 
porque eu aproveitei a viagem até lá pra ter uma 
conversa, de hombre pra hombre, com um antigo 
sócio meu. 
Cassiano: Um sócio?! Que sócio? 
Duque: Um sócio con él eu fiz muitos negócios 
no passado que agiu muito mal comigo depois, 
depois que surgiu um desentendimento entre nós e 
ele, ele me trancou en una mazmorra durante 
muitos años. E só consegui fugir de lá sete años 
depois que um brasileiro chegou lá. 
Cassiano: Eu não tô acreditando nisso. Você foi 
sócio de Dom Rafael?! É isso que eu tô 
entendendo, Duque? 
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  Na cena, o personagem Duque toma, inicialmente, a expressão mestiça 

“de hombre pra hombre”, em que a preposição “a”, que, na língua espanhola, 

comporia a expressão – de hombre a hombre – dá lugar à preposição "pra", 

forma coloquial, na língua portuguesa, da preposição "para”, referindo-se, 

assim, à conversa que teve com o antigo sócio.  

 Para aludir a esse sócio, o personagem lança mão de orações também 

mestiças, que vão dando pistas para o personagem Cassiano, até entender 

que se refere ao personagem Dom Rafael. A primeira oração – “um sócio con 

él eu fiz muitos negócios” – apresenta a locução “con él”, em língua espanhola 

coloquial, em que o pronome pessoal “él” substitui o pronome relativo “quien” 

na própria locução, como elemento de ligação para a oração subordinada 

adjetiva, complementando, assim, a referência ao substantivo “sócio”, da língua 

portuguesa, na oração principal. Já a segunda oração – “ele me trancou en una 

mazmorra” – é composta pelo adjunto adverbial “en una mazmorra”, em língua 

espanhola, sinalizando a circunstância de lugar e modificando, assim, o sentido 

do verbo “trancar”, da língua portuguesa. 

 Finalizando, o personagem Duque lança mão de dois sintagmas 

mestiçados, referentes ao tempo em que ficou preso na prisão da propriedade 

do personagem Dom Rafael. O primeiro – “muitos años” – compõe-se do 

adjetivo “muito”, da língua portuguesa, para reforçar o sentido do substantivo 

da língua espanhola “años”, indicando a relação de tempo demasiado em que 

permaneceu trancado na masmorra de Dom Rafael. Já o segundo sintagma – 

“sete años” – busca definir essa relação de tempo, por meio do emprego do 

numeral “sete”, da língua portuguesa, acoplado ao substantivo “años”, da 

língua espanhola. Como se observa nas falas do personagem Duque na cena, 

essas práticas linguísticas mestiçadas parecem contribuir para a primazia da 

construção de sentidos. 

Já na cena em que Duque conta à personagem Olívia, mãe de 

Cassiano, interpretada pela atriz Bete Mendes, que Amaralina, vivenciada pela 

atriz Sthefany Brito, é sua neta, o personagem reforça, outra vez, o uso de 

mestiçagens entre as línguas espanhola e portuguesa, além da primazia da 

construção de sentidos. 
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Excerto da cena 13 – Amaralina descobre que 
Duque é seu avô, em 30-5-2013 
 
Duque: Minha filha, quando descobriu o que eu 
fazia, me riscou da sua vida e da minha neta, cortou 
tudo, qualquer contato, me proibiu de chegar perto, 
até viajou com seu marido e a menina pra Bahia e 
não deixou endereço, telefone, nada. 
Olívia: E você perdeu o contato com a sua filha e a 
sua neta? 
Duque: Ã-rã. Mas ainda hay uma coisa pior. 
Tempo depois, por acaso li no jornal que minha filha 
e o seu marido, os pais da Amaralina, haviam 
morto num accidente. 
Olívia: Meu Deus! 
Duque: E que a menina havia sido levada para um 
orfanato de freiras em Salvador. O que me 
consolava era saber que ela estava baixo os 
cuidados das freiras, e que nunca vai ter o 
desgosto de encontrar esse avô pra saber quem ele 
é de verdade. 
Amaralina ouve a conversa. 

 
 
 No diálogo transcrito acima, o personagem Duque, ao narrar as 

intempéries que desencadearam o afastamento, tanto de sua filha quanto de 

sua neta, lança mão, uma vez mais, de orações e sintagmas mestiçados para 

compor os sentidos de sua narrativa.  

 A primeira oração – “hay uma coisa pior” –, que serve como ponte entre 

as narrativas do distanciamento e da morte dos pais de Amaralina, mesh o 

verbo “haber”, da língua espanhola, conjugado no presente do indicativo, com o 

complemento em língua portuguesa – “uma coisa pior”, em substituição às 

orações “há uma coisa pior”, da língua portuguesa, e “hay una cosa peor”, da 

língua espanhola.  

 Já a segunda oração – “haviam morto num accidente” –, em que a morte 

dos pais da personagem é explicitada, toma o vocábulo “morto” como um termo 

mestiçado com a forma no particípio do verbo “morir”, da língua espanhola – 

“muerto”. Assim, “haviam morto” é mestiçado tanto em virtude de ser composto 

pelo verbo “haver”, da língua portuguesa, quanto pela forma no particípio mais 

próxima da língua espanhola – já que em português a forma mais usual, neste 

caso, é “morrido” –, além da transformação que a forma no particípio sofreu, 
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devido, possivelmente, à sua proximidade com o vocábulo “muerto”, da língua 

espanhola.  

 Nessa oração, o personagem ainda emprega o adjunto adverbial “num 

accidente”, formado pela contração da preposição “em” com o artigo indefinido 

“um”, geralmente de uso coloquial na língua portuguesa, com o substantivo da 

língua espanhola “accidente", mestiçando os sintagmas “em um/num acidente”, 

em língua portuguesa, e “en un accidente”, da língua espanhola. 

Ainda na narrativa sobre seu afastamento de Amaralina, o personagem 

Duque relata à personagem Olívia o destino da personagem logo após o 

acidente, por meio da oração “ela estava baixo os cuidados das freiras”. 

Mesmo estando inteiramente em língua portuguesa, a oração guarda, em sua 

estrutura, uma construção típica da língua espanhola: o emprego do advérbio 

“baixo”, da língua portuguesa, possui relação com o uso da preposição “bajo”, 

da língua espanhola. De acordo com García, García, Bayo e Zurdo (2012, p. 

317), bajo sinaliza “posición en el espacio, subordinación o dependencia". A 

preposição correspondente, em língua postuguesa, portanto, seria “sob”. Na 

fala do personagem, o advérbio “baixo” parece assumir essa função, criando, 

assim, uma forma mestiçada que escapa pelas linhas de fuga entre as 

fronteiras linguísticas do português e do espanhol. 

Um decisivo momento para a narrativa da telenovela ocorre quando o 

personagem Dom Rafael foge da Guatemala e se esconde no Brasil. Na cena 

transcrita abaixo, o personagem Cassiano o encontra na cidade do Rio de 

Janeiro e ambos descobrem que o personagem Gonzalo assumiu o lugar de 

Dom Rafael no esquema de contrabando de pedras preciosas. 

 
 

Excerto da cena 14 – Gonzalo e seus capangas 
sequestram Cristal, em 14-6-2013 
 
Cassiano: Como é que você não tem nada a ver 
com isso, Dom Rafael? Foi no seu avião que 
chegaram aquelas caixas pro Alberto. 
Dom Rafael: Alguma pessoa tá no comando agora 
e usando o meu avión, Cassiano. Você não 
entende isso? 
Cassiano: Eu entendo de negócios, mas com ética, 
com respeito. 
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Gonzalo se aproxima. 
Gonzalo: Rafael, meu amigo, tá precisando de 
ajuda? 
Cassiano: O que é isso? É uma armadilha? 
Gonzalo: Com certeza, Cassiano. E você tá na 
minha lista, ã? Gente, hoje é o meu dia de sorte. 
Vou a pegar dois coelhos com uma paulada. 
 

 

 Nessa cena, última em que o personagem Gonzalo aparece, antes de 

ser morto pela polícia da Guatemala e possibilitar a volta do personagem Dom 

Rafael a seu país, um sintagma e uma oração mestiçados compõem a 

narrativa. O sintagma – “meu avión” – composto pelo pronome possessivo 

“meu”, da língua portuguesa, e pelo substantivo “avión”, da língua espanhola, 

refere-se à explicação, dada pelo personagem Dom Rafael, em relação à 

manutenção do contrabando de pedras preciosas, mesmo após o personagem 

ter fugido da Guatemala – alguém estaria usando-o para tal fim.  

 Já a oração mestiçada – “vou a pegar dois coelhos com uma paulada” – 

enunciada pelo personagem Gonzalo, para aludir aos personagens Dom Rafael 

e Cassiano, apresenta formação similar ao último sintagma analisado na cena 

2 e à última oração analisada na cena 14: mesmo estando inteiramente em 

língua portuguesa, guarda, em sua estrutura, uma construção típica da língua 

espanhola – o verbo “ir”, regido pela preposição “a”, para sinalizar futuro. 

Assim, a oração empregada pelo personagem suscita a mestiçagem entre as 

expressões “coger dos pájaros de un tiro”, da língua espanhola, e “matar dois 

coelhos de uma cajadada”, da língua portuguesa. 

 A cena em que a personagem Ester expulsa a personagem Cristal da 

organização não governamental que a primeira mantém, além de inflamar a 

rivalidade entre ambas as personagens na disputa pelo amor do personagem 

Cassiano, também traz à baila formas de translinguismo, na fala da 

personagem Cristal. 

 
 
Excerto da cena 15 - Ester expulsa Cristal da ONG, 
em 24-6-2013 
 
Cristal: Eu não vim aqui para brigar, Ester. Vim pra 
te pedir desculpas por aquelas fotos, para te decir 
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que o Cassiano não fez nada de errado, está 
decindo a verdade. E que não vou fazer nada pra 
atrapalhar as suas vidas. Esse homem te ama, 
Ester. Cuida dele. Para de fazer ele sufrir. 
 

 

 Na cena, a personagem Cristal lança mão de sintagmas e orações 

mestiçados, inicialmente por meio do verbo “decir”, da língua espanhola, em 

que o pronome átono “te” aparece preposto ao verbo. Conforme García et al. 

(2012, p. 259), na língua espanhola, “los pronombres pueden colocarse delante 

de la forma verbal (proclíticos) como palabras independientes o detrás de ella 

(enclíticos) formando una sola palabra con el verbo”. Com o infinitivo, 

entretanto, como é o caso desse primeiro sintagma, “solo se admite la 

posposición, esto es como pronombres enclíticos” – no caso, a forma seria 

“decirte”. O sintagma, portanto, parece construir-se como um caso de próclise, 

mais comum em língua portuguesa.  

 Já no segundo sintagma, a construção do gerúndio do verbo “decir” 

comporta outra forma de mestiçagem: “decindo” parece ser a combinação entre 

as formas “diciendo”, da língua espanhola, e “dizendo”, da língua portuguesa, 

que, por analogia à formação no gerúndio do verbo “dizer”, termina por apenas 

acrescentar a desinência “ndo” ao verbo “decir”, acompanhando a relação entre 

os pares “dizer-dizendo” e “decir-decindo”. 

 A terceira forma mestiça da cena envolve a oração “para de fazer ele 

sufrir”, que suscita a mestiçagem entre as orações “para de hacerlo sufrir”, ou 

“para de hacer que él sufra”, ambas possíveis em língua espanhola, e “para de 

fazê-lo sofrer”, em língua portuguesa, uma vez que o pronome pessoal “ele”, 

empregado na oração enunciada pela personagem, refere-se a seu uso 

coloquial como complemento direto em português. 

 Na cena seguinte aqui em análise, uma das últimas da personagem 

Cristal, a rivalidade entre ambas as personagens começa a relativizar com o 

pedido de desculpas (mestiçado) da personagem. 
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Excerto da cena 16 - Cristal se desculpa com Ester, 
em 8-8-2013 

 
Ester: Senta. Ai, Cristal, é muito estranho ficar cara 
a cara com você depois de tudo o que aconteceu 
no nosso último encontro. 
Cristal: Eu sei. Mismo que nós tenhamos nos 
acertado ao telefone, mismo que você tenha me 
ajudado e à minha família também, eu precisava 
me desculpar pessoalmente. Então, deixa-me decir 
de novo que o Cassiano foi a paixão de uma 
menina que vivia trancada em casa.  
Ester: Obrigado, Cristal. 
Cristal:Tomara que a gente tenha uma boa 
convivência. 
Ester: Eu acredito que teremos. 
Cristal: ¡Con licencia! 
Cristal levanta e sai da sala de Ester. 

 

 

 A personagem Cristal emprega sintagmas mestiçados, uma vez mais, 

inicialmente por meio da locução conjuntiva da língua portuguesa “mesmo 

que”, de modo a mestiçá-la com o adjetivo “mismo”, da língua espanhola – que, 

geralmente, associa-se à concepção de semelhança, igualdade (GARCÍA et al., 

2012) – para expressar uma concessão, no lugar da conjunção “aunque”, em 

língua espanhola. Além disso, a personagem lança mão também do sintagma 

“decir de novo”, composta pelo verbo “decir”, da língua espanhola, e pelo 

adjunto adverbial da língua portuguesa “de novo”, mestiçando os sintagmas 

“decirlo de nuevo”, da língua espanhola, e “dizer de novo”, da língua 

espanhola. 

 Por fim, antes de retirar-se de cena, a personagem emprega a estrutura 

mestiçada “¡con licencia!”, que, de forma inversa aos translinguismos “vou a 

pegar” e “baixo os cuidados”, analisados em cenas anteriores, encontra-se 

inteiramente em língua espanhola, sendo composta pela preposição “con" e 

pelo substantivo “licencia”, mas que guarda, em sua estrutura, uma construção 

típica da língua portuguesa. De acordo com o dicionário Señas (2010, p. 762), 

“licencia” é um substantivo feminino que significa licença, permissão, 

autorização. Possivelmente, devido a essa proximidade semântica, a 

personagem lança mão dessa interjeição mestiçada em vez de usar a forma 
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recorrente em língua espanhola “permiso”, empregada pela personagem 

Amparo em cenas anteriores. 

 Já em uma das últimas cenas do personagem Duque, a fim de “criar 

uma armadilha” para o personagem Hélio, interpretado pelo ator Raphael 

Viana, que, em depoimento à polícia, assume a autoria do sequestro do 

personagem Samuel, pai da personagem Ester, levado à cena pelo ator Juca 

de Oliveira, inocentando, dessa forma, o personagem Dionísio, vivenciado pelo 

ator Sergio Mamberti, mandante do sequestro, Cassiano pede a Duque para 

falsificar os documentos de Hélio. 

               

 
Excerto da cena 17 - Cassiano resolve criar uma 
armadilha para Hélio, em 8-8-2013 
 
Duque e Cassiano entram no quarto de Cassiano. 
Duque: O que você quer falar de tão urgente e 
confidencial que me trouxe aqui cheio de segredos? 
O que acontece? 
Cassiano: Bom, eu não quis falar na rua nem na 
sala, mas eu vou precisar dos seus serviços, 
Duque. 
Duque: Você tá falando que precisa dos meus 
servicios de falsário? 
Cassiano: Mas é por uma boa causa. 
Duque: Boa causa... ã-rã. E qual é esse servicio? 
Cassiano: É um plano pra pegar o Hélio. Você vai 
falsificar o passaporte e todos os documentos 
necessários pro Hélio fugir do país.  
Duque: Ê... ¡gracias! Muito obrigado, parceiro 
(Duque abraça Cassiano). Sabe por quê? Porque 
eu te agradeço porque eu posso realizar de novo 
minha maior arte, que é o arte do falsário, e ainda 
mais por uma boa causa. 
 
 
 

No excerto da cena, o personagem Duque emprega sintagmas e 

orações mestiçados. A oração se refere à pergunta “o que acontece?”, logo no 

início do diálogo. Mesmo apresentando-se inteiramente em língua portuguesa, 

a pergunta parece assimilar a tradução literal da expressão interrogativa “¿qué 

sucede?”, usual na língua espanhola para indagar sobre acontecimentos que 

estão em curso. É muito pouco provável que um falante de língua portuguesa 

lançasse mão de “o que acontece?”, para se referir à situação análoga, em vez 
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de “o que está acontecendo?”. Por isso, o emprego da expressão parece 

convergir com a análise das formas, já analisadas, “vou a criar”, “vou a pegar” e 

“baixo os cuidados”; ainda que se apresentem inteiramente em língua 

portuguesa, guardam relação de mestiçagem, estrutural ou semanticamente, 

com a língua espanhola. 

De igual modo, a forma mestiçada “o arte do falsário”, que se encontra 

na fala do personagem Duque já no fim do diálogo, constitui-se assumindo uma 

estrutura gramatical da língua espanhola, apesar de estar escrita em língua 

portuguesa. No final da cena, Duque agradece, por meio da interjeição 

des/reterritorializada “¡gracias!”, e comemora a possibilidade de voltar a 

desenvolver sua arte – “o arte do falsário”. O emprego do artigo masculino “o”, 

antecedendo o substantivo feminino “arte”, explica-se pelo uso do artigo 

masculino “el” diante de um substantivo feminino singular iniciado por “a” ou 

por “ha” tônico, em língua espanhola. Como explicam García et al. (2012, p. 

228), “por razones históricas, en español los sustantivos femeninos que 

comienzam por a- o por ha- acentuadas no se combinam con la forma del 

artículo femenino la, sino con la forma el – que no se considera masculino en 

estos casos, sino una variante formal del femenino –: el aula, el habla”. O 

personagem, portanto, mestiça, em sua fala, essa norma gramatical da língua 

espanhola, mas empregando o artigo e o substantivo em língua portuguesa. 

 Ainda em sua fala, o personagem lança mão de duas formas mestiçadas 

com o substantivo “servicio”, da língua espanhola: “meus servicios”, composta 

com o pronome possessivo “meu”, da língua portuguesa, e “esse servicio”, 

composta com o pronome demonstrativo “esse”, também da língua portuguesa. 

Aqui, a remissão ao emprego dessas formas mestiçadas, entre um adjunto 

adnominal, em língua portuguesa, e o substantivo em língua espanhola 

“servicio”, convergem para se referir, como afirma o personagem na cena, à 

sua “maior arte” – a de falsário. Como tenho reiterado ao longo deste capítulo 

analítico, essas práticas linguísticas, des/reterritorializadas e mestiçadas, 

contribuem para a primazia da construção de sentidos. 

 A próxima cena transcrita, que já se inclina para a despedida do 

personagem Dom Rafael da narrativa da telenovela, refere-se à ida do 
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personagem à casa de seu Chico, vivenciado pelo ator Cacá Amaral, pai de 

Cassiano, para lhe pedir perdão. 

 

 
Excerto da cena 18 – Dom Rafael pede perdão a 
Chico, em 9-8-2013 
 
Dom Rafael: Señor Francisco, eu estive a punto 
de dar fim à vida do seu filho. Só não fiz porque o 
Duque intercedeu. É só o Cassiano me disser o 
que precisa que eu faça por ele que eu vou fazer. 
Eu faço cuestão de retirar as queixas contra 
Cassiano. Ele jamais foi um homem fora da lei. 
Enquanto a meus negócios sucios, como o senhor 
diz, eles acabaram.  
Seu Chico e Dom Rafael apertam as mãos. 

 
 
 
 A cena já se abre com uma oração mestiçada composta por dois 

sintagmas em que as línguas portuguesa e espanhola mesh, para construir 

sentidos. O primeiro alude ao vocativo “señor Francisco”, circunspecto ao 

substantivo “señor”, da língua espanhola, e o nome do personagem brasileiro, 

que introduz a fala do personagem Dom Rafael. O segundo – “estive a punto” – 

forma-se em um processo que permeia as expressões “estar a ponto” e “estar 

a punto”, respectivamente do português e do espanhol. 

 Além desses sintagmas, o personagem Dom Rafael lança mão ainda de 

dois vocábulos mestiços: o verbo “disser”, forma atravessada pelos verbos 

“decir”, da língua espanhola, e “dizer”, da língua portuguesa; e o substantivo 

“cuestão”, transpassagem dos substantivos “cuestión” e “questão”, das línguas 

espanhola e portuguesa, respectivamente. Para finalizar, mais um sintagma – 

“negócios sucios” – que se compõe do substantivo no plural da língua 

portuguesa “negócios” acoplado ao adjetivo, também no plural, da língua 

espanhola “sucios”, para se referir ao contrabando de pedras preciosas, 

comandado pelo personagem ao longo da maior parte da narrativa da 

telenovela. 

 A última cena em análise alude à despedida dos personagens Dom 

Rafael e Amparo, antes de retornarem à Guatemala. 
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Excerto da cena 19 – Cassiano e Duque se 
despedem de Dom Rafael e Amparo, que voltam 
para a Guatemala, em 24-8-2013 
 
Duque: E aí está você, do mismo jeito, íntegro e 
de bom corazón como quando nos conhecemos. 
Dom Rafael: A vida é bem melhor así. Obrigado 
por tudo. 
Cassiano: Adeus, Dom Rafael. 
Duque: ¡Adiós! 
Dom Rafael e Duque se abraçam. 
Amparo: ¡Adiós! 
Dom Rafael e Amparo embarcam em um táxi. 
 
 

  

 Nesta cena, o personagem Duque inicialmente descreve o personagem 

Dom Rafael por meio de dois sintagmas mestiçados: “mismo jeito”, formado 

pelo adjetivo “mismo”, da língua espanhola, e pelo substantivo “jeito”, da língua 

portuguesa, além de “bom corazón”, em que o adjetivo está em português – 

“bom” – e o substantivo em espanhol – “corazón”. Já o personagem Dom 

Rafael lança mão de uma oração também mestiçada – “a vida é bem melhor 

así” – em que o advérbio da língua espanhola “así” parece retomar e 

intensificar a descrição trazida pelo personagem Duque. Para arrematar, 

Duque e Amparo se despedem por meio da interjeição des/reterritorializada 

“¡adiós!”, encerrando a cena e, conforme a própria narrativa da telenovela, toda 

uma fase, para dar início a uma nova ordem de coisas.  

Em suma, como intentei demonstrar ao longo desta análise de parte das 

cenas das três telenovelas, as práticas linguísticas, empregadas pelos 

personagens, des/reterritorializadas e mestiçadas, transpõem as fronteiras 

linguístico-estruturais, escapando pelas linhas de fuga da trama de significação 

que compõe a construção de sentidos de cada fala, de cada cena dos 

personagens. A dispersão pelos “fluxos subterrâneos, ao longo de vales fluviais 

ou de linhas de estradas de ferro”, conforme observam Deleuze e Guattari 

(2014, p. 23) em relação à metáfora de língua como rizoma, se torna 

imprevisível, o que contribui para desestabilizar a concepção 

monolíngue/arbórea de língua. Isso parece contribuir para as discussões 

referentes à segunda pergunta de pesquisa, de que trato na sequência desta 

seção.  
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Por fim, o quadro que segue caminha no sentido de sintetizar as formas 

de translinguismo identificadas nas cenas da telenovela Flor do Caribe. 

 

 

Quadro 7 – Formas de translinguismo identificadas nas cenas da 
telenovela Flor do Caribe 

 

Espanhol des/reterritorializado Mestiçagem 

un servicio 
 

no tengo admiración ni respecto ni 
ternura 

 
¡permiso! 

 
¡mucho gusto! 

 
es nuestro café de sombra 

 
mil veces 

 
¡claro que sí! 

 
¡sí, claro! 

 
¡gracias! 

 
¡adiós! 

 

se tudo não está ok, este foi o seu 
último viagem 

 
o brasileño 

 
o servicio 

 
aquele brasileño 

 
sume da minha frente, Cristal. Sume 

 
me assustava con las cosas que via e 

ouvia. 
 

¿aceita un café? 
 

lo mejor que se produz en el mundo 
 

manteve 
 

você vai ficar para jantar con nosotros 
 

manda preparar un pepián de pollo 
 

de hombre pra hombre 
 

um sócio con él eu fiz muitos 
negócios  

 
ele me trancou en una mazmorra  

 
muitos años 

 
sete años 

 
hay uma coisa pior 

 
haviam morto num accidente 

 
ela estava baixo os cuidados das 



89 

 

freiras 
 

meu avión 
 

vou a pegar dois coelhos com uma 
paulada 

 
te decir 

 
está decindo 

 
para de fazer ele sufrir 

 
mismo que 

 
decir de novo 

 
¡con licencia! 

 
o que acontece? 

 
meus servicios 

 
esse servicio 

 
o arte do falsário 

 
señor Francisco 

 
estive a punto 

 
disser 

 
cuestão  

 
negócios sucios 

 
mismo jeito 

 
bom corazón 

 
a vida é bem melhor así 

 
 

 

  

 Tendo apresentado as formas de translinguismo que ocorrem nas falas 

do personagem Juan, de Aquele Beijo, do personagem Alejandro, de Cheias de 
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Charme, e dos personagens Dom Rafael, Duque, Cristal, Amparo e Gonzalo, 

de Flor do Caribe, reporto-me, agora, à contribuição dessas formas para 

redimensionar o próprio conceito de língua e da sala de aula de línguas, ainda 

predominantemente vinculado ao paradigma monolíngue. 

 

 

 

2.4 “Esse é o final de una era triste e o começo de una fase muy feliz”: 

telenovela e translinguismo 

 

  

  Nesta seção, busco responder à segunda pergunta de pesquisa desta 

investigação. Para tanto, lanço mão de uma oração mestiçada, retirada de uma 

fala do personagem Duque, empregada, primeiramente, como título desta tese, 

e, agora, desta seção, como recurso para consubstanciar, metaforicamente, a 

concepção de língua que as formas de translinguismo aqui analisadas parecem 

contribuir para trazer à baila. Antes, porém, de desenvolver tal proposição, 

retomo a relação entre mídia e construção de sentidos, conforme Thompson 

(2011).   

Para o autor, a mídia alterou nossa compreensão sobre o espaço e o 

tempo, criando o que o autor denomina mundanidade mediada, ou seja, as 

experiências espaço-temporais da vida cotidiana se misturam com a profusão 

de vivências proporcionadas pela mídia. Assistir à telenovela, portanto, nos 

permite dilatar nossos horizontes espaço-temporais para nos envolvermos com 

questões e relações sociais que ultrapassam as territorialidades em que 

vivemos. Assim, a mundanidade mediada nos proporciona experiências 

des/reterritorializadas, que contribuem para produzir práticas de translinguismo, 

uma vez que nos confrontam com línguas e textos des/reterritorializados, 

retirados das territorialidades em que seriam “naturalmente” encontrados.  

  É neste ponto que, a meu ver, as telenovelas aqui analisadas, e suas 

formas de translinguismo identificadas, parecem nos convidar para “o final de 

una era”, edificada sob a égide do paradigma monolíngue. 
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  Final de una era que demarcou a equivalência entre língua, comunidade 

e território: cada língua equivaleria à essência de uma comunidade específica 

com a qual estava associada, sendo capaz de expressar naturalmente apenas 

os valores e pensamentos que pertenciam àquela comunidade, além de 

delimitar o círculo de línguas que poderiam ser usadas nas interações sociais 

de determinado território.  

  Final de una era em que se acreditava que, para a comunicação ser 

eficiente e bem-sucedida, uma língua comum, com normas compartilhadas, 

deveria ser empregada. Assim, uma comunicação eficaz pressuporia línguas, 

como sistemas únicos e autônomos, atrelados a um território geográfico 

específico, que deveriam ser mantidos em paralelo.  

  Final de una era que estabeleceu uma dicotomia entre falante nativo e 

falante não nativo, contribuindo para dividir os grupos de falantes entre os que 

“possuem” e os que “não possuem” a língua. 

  Final de una era que reduziu o conceito de língua a um produto abstrato, 

passivo, estático e transparente, que, desatrelado de outros domínios, proveria 

acesso e serviria como condutor à realidade e à verdade. 

  Final de una era engendrada no pensamento arborescente, cuja imagem 

da árvore-raiz, que opera segundo uma lógica binária, constituiu sistemas 

hierárquicos, de forma que um elemento apenas receba informações de uma 

unidade superior ou de ligações preestabelecidas. Assim, haveria espaço 

apenas para a unidade e a linearidade, compostas de hierarquias e binarismos, 

exemplificadas por Deleuze e Guattari (1997) com as bases duais da 

gramática: masculino ou feminino, singular ou plural, substantivo ou verbo etc. 

  O final dessa era parece instar o começo de una fase que se afigura 

pela heterogeneidade, pela instabilidade, pela fluidez, pelo desarraigamento, 

pela des/reterritorialização de línguas, pela primazia da construção de sentidos.  

Começo de una fase na qual o substantivo da língua portuguesa 

“viagem” pode ser des/reterritorializado do gênero feminino para o masculino, 
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igualando-se, em termos de gênero, ao substantivo “viaje”, da língua 

espanhola. 

Começo de una fase em que empregamos formas que, mesmo 

apresentando a grafia inteiramente em língua portuguesa ou espanhola, 

guardam relação de mestiçagem com a outra língua, como em “o que 

acontece?”, “vou a pegar”, “vou a criar” e “baixo os cuidados”, escritos em 

língua portuguesa, mas que se compõem, estrutural e/ou semanticamente, de 

elementos da língua espanhola, ou “con licencia”, que, de forma inversa, ou 

seja, escrita em língua espanhola, constitui uma construção típica da língua 

portuguesa – a interjeição “com licença”. 

Começo de una fase na qual podemos des/reterritorializar e mestiçar 

orações e sintagmas, tais como “pegar un avión” – em vez de “pegar um avião” 

ou “coger un avión” –, “melhor camino” – no lugar de “melhor caminho” ou 

“mejor camino” –  e “ningún interesse” – em substituição a “nenhum interesse” 

ou “ningún interés”.  

Começo de una fase em que não cabem perguntas que buscam 

enrijecer e fixar as fronteiras entre as línguas, tais como a qual língua 

pertencem essas construções linguísticas? Ao português? Ao espanhol? 

Começo de una fase em que o portunhol – para além da forma 

caracterizada como mistura entre o português e o espanhol, geralmente 

rejeitada, pois conduz ao “domínio” inepto da língua espanhola/portuguesa, ou 

empregada  por personagens de telenovelas com o intuito de provocar riso no 

telespectador – é tido como prática de translinguismo, que se encontra na linha 

de fuga em direção à criação de sentidos em um mundo com diversidade maior 

de territorialidades e com facilidade múltipla de acesso e trânsito por essas 

territorialidades, proporcionadas, aqui, por meio das telenovelas e seus textos e 

línguas des/reterritorializados. 

Começo de una fase patenteada pelo pensamento rizomático, cuja 

concepção de língua não se limita a unidades, mas se compõe de dimensões, 

de direções movediças. Assim, língua é constituída por linhas de fuga ou de 
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des/reterritorialização, que conectam um ponto qualquer a outro do rizoma, por 

meio do qual cresce e transborda entre as fronteiras, entre as estruturas.  

Por fim, “esse é o final de una era triste e o começo de una fase muy 

feliz”. Não se trata, contudo, de estabelecer uma relação binária entre “fim” e 

“começo”, “triste” e “feliz”, ou mesmo entre “árvore-raiz” e “rizoma”, que, 

metaforicamente, ambos os pares sintetizam nesta investigação. Como abordei 

em outro passo, há relação entre os pensamentos arbóreo e rizomático, ou 

seja, tanto no rizoma pode haver linhas de fuga que tendem a endurecer, e 

tornar-se árvore, quanto na árvore suas raízes podem constituir uma linha de 

fuga. Da mesma forma que o par árvore-rizoma não constrói uma relação 

binária, antagônica, mas compõe uma relação, penso que a metáfora “fim-

começo”, nesta tese, também produz uma relação que propõe (re)pensar a 

concepção de língua, formando um amálgama complexo que consegue fugir, 

por meio das tramas e das teias de significação, de uma territorialidade para 

outra, construindo, nesse processo de des/reterritorialização incessante, novos 

territórios.  

É assim que língua pode ser entendida como rizoma, que desestabiliza o 

paradigma monolíngue: as fronteiras linguísticas se dissipam, esmorecendo 

entre si, mestiçando-se e, por fim, transformando-se em práticas de 

translinguismo. Entretanto, de igual modo, essas linhas de fuga podem 

reproduzir as regras que compõem a raiz da construção gramatical, como na 

expressão mestiça “de hombre pra hombre”, identificada e analisada em outro 

giro, em que a preposição "para”, em sua forma coloquial, justapõe-se à 

preposição “a”, que comporia a expressão em língua espanhola, mantendo a 

classe gramatical inalterada – ou seja, a troca de uma preposição, em língua 

espanhola, por outra, em língua portuguesa. Como bem observa Canagarajah 

(2013), languages mesh in transformative ways, generating new meanings and 

grammars. 

Outrossim, as práticas de translinguismo identificadas nas cenas das 

telenovelas aqui analisadas incitam uma concepção de língua como rizoma, 

cujas linhas de fuga proporcionam que as línguas sejam incessantemente 

des/reterritorializadas e, portanto, dispersem-se pelas tramas do rizoma. 
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Controlá-las, territorializá-las, fixá-las, enraizá-las parece ser o desejo do 

paradigma monolíngue/pensamento arborescente. Ao mesmo tempo, se o 

desejo é constituinte de toda relação social, como a obra deleuze-guattariana 

nos desafia a pensar, uma vez que não desejamos apenas uma coisa, mas um 

conjunto de coisas, a concepção de língua como rizoma também configura 

desejo, sugerindo não apenas ser viável, mas, sobretudo, materializável em 

nossas atividades cotidianas mais comuns, a exemplo de assistir a nossas 

telenovelas preferidas. 

À guisa de conclusão, penso ainda caber aqui o seguinte 

questionamento: como construir uma sala de aula de línguas traçada nessa 

perspectiva? Talvez uma direção possa ser o aprimoramento de uma 

pedagogia translíngue, como iniciei a desenvolver em outro giro (ZOLIN-VESZ, 

2014). Aqui, não compreendo pedagogia como um conjunto de determinados 

métodos e metodologias educacionais que conduziriam ao ensino-

aprendizagem (de línguas). Seguindo os passos de Sodré (2012), pedagogia é 

tida como sendo basicamente discurso, em sua vertente foucaultiana, ou seja, 

como “o conjunto de enunciados que se apoia em uma mesma formação 

discursiva” (FOUCAULT, 2008, p. 130). 

Convém ampliar, portanto, a discussão em torno dos conceitos 

foucaultianos de enunciado e formação discursiva. Segundo o autor, enunciado 

é uma função, que atravessa estruturas e unidades possíveis linguisticamente 

– uma frase ou uma proposição, por exemplo – e faz com que lhes atribuamos 

(ou não) sentido. É dessa forma que podemos dizer, ainda conforme Foucault 

(2008), se a frase está correta, aceitável ou interpretável; se a proposição é 

legítima e bem constituída. Sendo assim, um enunciado está relacionado com 

as leis de possibilidade, com as relações que estão aí afirmadas ou negadas, 

ou, como prefere Foucault, com um referencial, que define as possibilidades de 

aparecimento e de delimitação do que dá sentido às estruturas e unidades 

linguísticas.  

Além de um referencial, todo enunciado também agrega um espaço 

adjacente ocupado por outros enunciados. Como bem sintetiza Foucault 

(2008), todo enunciado supõe outros enunciados. Um enunciado figura, 
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portanto, em um ponto definido, com posição, função e papel determinados, em 

um jogo enunciativo em que outros enunciados se integram para compor 

sentido. Esses grupos de enunciados, que não estão ligados por laços 

gramaticais, sintáticos, semânticos ou lógicos, mas no nível dos próprios 

enunciados, formando um sistema enunciativo geral – que as estruturas e 

unidades possíveis linguisticamente obedecem – constituem o que o autor 

denomina formação discursiva. 

Uma pedagogia translíngue não se refere, dessa forma, a um método ou 

a uma metodologia específica para o ensino de línguas, mas a um conjunto de 

enunciados, tal qual o desenvolvido nesta tese em relação ao termo 

translinguismo, sintetizado no quadro que segue. 

 

Imagem 1 – Síntese do conjunto de enunciados referentes ao termo 
translinguismo 

 

 

 

Dessa forma, uma pedagogia translíngue contribui para (re)pensarmos, 

a um só tempo, tanto a própria concepção de língua – ainda 

Translinguismo 
desafia a visão de 

que as línguas 
(nacionais) são 

autônomas e puras, 
conforme construída 

pelo paradigma 
monolíngue 

 

Translinguismo 
encarta as práticas 

linguísticas das 
pessoas no mundo 

contemporâneo, 
pautado por fronteiras 

fluidas entre as 
línguas 
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predominantemente vinculada ao paradigma monolíngue/pensamento 

arborescente – quanto um ensino de línguas sob a égide da heterogeneidade, 

da instabilidade, da fluidez, da des/reterritorialização de línguas, da primazia da 

construção de sentidos. Assim, como propus em outro passo, 

 
 
uma pedagogia translíngue para o ensino de 
línguas proporciona, portanto, construir uma sala de 
aula pautada na equidade entre os alunos, em que 
todos detêm oportunidades iguais para participar, já 
que o objetivo é criar sentidos. Em vez de “a 
resposta correta” e “a voz singular”, múltiplas vozes, 
múltiplas línguas são convocadas para que o aluno 
desenvolva sua consciência multilíngue e, por 
conseguinte, a tolerância à diversidade linguística 
(ZOLIN-VESZ, 2014, p. 328). 

 

 

 Mesmo reconhecendo a demanda por seu aprimoramento, uma 

pedagogia translíngue parece ser profícua diante das práticas de 

translinguismo identificadas nas cenas das telenovelas aqui analisadas, cujas 

linhas de fuga proporcionam que as línguas, incessantemente, 

des/reterritorializem-se e mesticem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 Nesta tese, intentei analisar as formas de translinguismo identificadas 

nas falas do personagem Juan, da telenovela Aquele beijo, do personagem 

Alejandro, da telenovela Cheias de charme, e dos personagens Dom Rafael, 

Cristal, Amparo, Duque e Gonzalo, da telenovela Flor do Caribe, com o 

propósito de buscar compreender como essas práticas linguísticas mestiçadas 

contribuem para desestabilizar a concepção monolíngue/arbórea de língua. 

 Nessa busca, lancei mão, primeiramente, de estudos sobre como a mídia 

constrói determinados sentidos sobre a vida social, contribuindo, assim, para 

nossa compreensão acerca das diversas maneiras de ser/estar no mundo 

contemporâneo. Para tanto, tive como aporte a concepção de mundanidade 

mediada, expressão cristalizada por Thompson (2011), segundo a qual a mídia 

nos proporciona experiências des/reterritorializadas, ou seja, experiências que 

deixam de pertencer a determinadas territorialidades, em que seriam 

“naturalmente” encontradas, para se tornarem experiências compartilhadas 

pelos espectadores. Assim, as telenovelas nos avistam com línguas e textos 

des/reterritorializados, produzindo, como tentei trazer à baila por meio da 

análise dos dados, translinguismo, que defini como conjunto de práticas 

linguísticas que se caracterizam por processos de des/reterritorialização e de 

desestabilização do paradigma monolíngue, com o propósito de criar sentidos. 

 Meu argumento nesta investigação foi, portanto, que, ao 

des/reterritorializar-se, por meio das falas dos personagens das telenovelas 

aqui em análise, as línguas empregadas por esses personagens – no caso, o 

português e o espanhol – mesh, mestiçam e transformam-se. Desse modo, 

ancorei minha argumentação na acepção de língua como rizoma, conforme 

desenvolvida por Deleuze e Guattari (2014), para quem línguas se 

caracterizam antes pela heterogeneidade e pela multiplicidade do que pela 

fixidez de uma ordem, de uma hierarquia imposta pela árvore-raiz. 
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 Assim, elaborei duas perguntas de pesquisa, as quais retomo, a fim de 

tentar respondê-las:  

 

 

1. Que formas de translinguismo podem ser identificadas nas 

falas de personagens das telenovelas aqui em análise? 

  

 2. Que contribuição essas práticas translíngues podem trazer 

para a (re)construção da concepção de língua? 

 

 

Para responder à primeira pergunta, busquei analisar as práticas de 

translinguismo em cada uma das cenas transcritas. Para isso, dividi a análise 

em duas direções, com fins unicamente metodológicos: a primeira denominei 

“espanhol des/reterritorializado”, e se refere a formas de translinguismo em que 

predominam vocábulos, sintagmas e orações produzidos majoritariamente em 

língua espanhola; a segunda, “mestiçagem”, e alude a vocábulos, sintagmas e 

orações em que as línguas portuguesa e espanhola mesh, transformando-se. 

Assim, identifiquei quinze formas de “espanhol des/reterritorializado”, que 

elenco por meio do quadro que segue. 

 

 

Quadro 8 – Síntese das formas de espanhol des/reterritorializado 
identificadas nas cenas das telenovelas analisadas 

 

 Espanhol des/reterritorializado 

 
1 

 
ô, ô, ô, ¡mira como yo te quiero! 
Ô, ô, ô, ¡quiero darte mi amor! 

 

 
2 

 
¡buen día, mis amores! 

 

 
3 

 
caliente ya estoy 

 

 
 

4 

 
 

nada como una mujer de 
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uniforme 
 

 
5 

 
el español es la lengua del amor, 

de la pasión 
 

 
6 

 
un servicio 

 

 
7 

 
no tengo admiración ni respecto 

ni ternura 
 

 
8 

 
¡permiso! 

 

 
9 

 
¡mucho gusto! 

 

 
10 

 
es nuestro café de sombra 

 

 
11 

 
mil veces 

 

 
12 

 
¡claro que sí! 

 

 
13 

 
¡sí, claro! 

 

 
14 

 
¡gracias! 

 

 
15 

 
¡adiós! 

 
 

 

Além das formas de “espanhol des/reterritorializado”, identifiquei também 

quarenta e oito mestiçagens, que, de igual modo, estão elencadas por meio do 

quadro que segue. 
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Quadro 9 – Síntese das formas de mestiçagem identificadas nas 
cenas das telenovelas analisadas 

 

 Mestiçagem 

 
1 

 
solo você 

 

 
2 

 
pegar un avión 

 

 
3 

 
melhor camino 

 

 
4 

 
ningún interesse 

 

 
5 

 
eu solo quero estar com o meu 

filho 
 

 
6 

 
vou a criar 

 

 
7 

 
muito caliente, caliente 

 

 
8 

 
se tudo não está ok, este foi o 

seu último viagem 
 

 
9 

 
o brasileño 

 

 
10 

 
o servicio 

 

 
11 

 
aquele brasileño 

 

 
12 

 
sume da minha frente, Cristal. 

Sume 
 

 
13 

 
me assustava con las cosas que 

via e ouvia. 
 

 
14 

 
¿aceita un café? 

 



101 

 

 
15 

 
lo mejor que se produz en el 

mundo 
 

 
16 

 
manteve 

 

 
17 

 
você vai ficar para jantar con 

nosotros 
 

 
18 

 
manda preparar un pepián de 

pollo 
 

 
19 

 
de hombre pra hombre 

 

 
20 

 
um sócio con él eu fiz muitos 

negócios  
 

 
21 

 
ele me trancou en una 

mazmorra  
 

 
22 

 
muitos años 

 

 
23 

 
sete años 

 

 
24 

 
hay uma coisa pior 

 

 
25 

 
haviam morto num accidente 
 

 
26 

 
ela estava baixo os cuidados 

das freiras 
 

 
27 

 
meu avión 

 

 
28 

 
vou a pegar dois coelhos com 

uma paulada 
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29 te decir 
 

 
30 

 
está decindo 

 

 
31 

 
para de fazer ele sufrir 

 

 
32 

 
mismo que 

 

 
33 

 
decir de novo 

 

 
34 

 
¡con licencia! 

 

 
35 

 
o que acontece? 

 

 
36 

 
meus servicios 

 

 
37 

 
esse servicio 

 

 
38 

 
o arte do falsário 

 

 
39 

 
señor Francisco 

 

 
40 

 
estive a punto 

 

 
41 

 
disser 

 

 
42 

 
cuestão 

 

 
43 

 
negócios sucios 

 

 
44 

 
mismo jeito 

 

 
45 

 
bom corazón 
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46 

 
a vida é bem melhor así 

 

 

 

Em relação à segunda pergunta de pesquisa, lancei mão de uma oração 

mestiçada, retirada de uma fala do personagem Duque, da telenovela Flor do 

Caribe, para erigir, metaforicamente, uma concepção de língua que se constitui 

antes de direções movediças, por linhas de fuga que insistentemente a 

des/reterritorializam, do que pela fixidez de uma ordem, de uma hierarquia 

imposta. Como busquei apresentar, as formas de translinguismo, identificadas 

nas telenovelas aqui analisadas, parecem nos convidar para “o final de una 

era”, patenteada pelo paradigma monolíngue, e “o começo de una fase” que se 

afigura pela des/reterritorialização de línguas e pela primazia da construção de 

sentidos.  

Essa fase parece estar edificada sob a égide do pensamento rizomático. 

Assim, língua é constituída por um amálgama complexo que consegue fugir, 

por meio das tramas e das teias de significação, de uma territorialidade para 

outra, e constrói, nesse processo de des/reterritorialização incessante, novos 

territórios/novas territorialidades. Língua, portanto, como rizoma, desestabiliza 

o paradigma monolíngue – as fronteiras linguísticas se dissipam, esfacelando-  

-se entre si, mestiçando-se e, por fim, transformando-se em práticas de 

translinguismo. 

Nessa acepção, a mistura entre o português e o espanhol, que se 

convencionou denominar portunhol, constitui prática de translinguismo. Se 

levarmos em consideração apenas a comparação numérica das formas de 

translinguismo identificadas nas telenovelas, que elenquei acima – quinze 

formas de “espanhol des/reterritorializado” e quarenta e seis mestiçadas – já 

apresentam-se indícios de que a mestiçagem é antes norma do que exceção. 

Como já explicitei anteriormente, vivemos em um mundo com acesso maior a 

múltiplas territorialidades. As telenovelas, com seus textos e línguas 

des/reterritorializados, não fogem a esse estado de coisas. O mesmo vale, no 

meu entender, ao portinglês, trazido à baila, nesta tese, por meio das 
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pesquisas de Assis-Peterson (2008), quando examina nomes de 

estabelecimentos comerciais em inglês, e Assis-Peterson e Cox (2013), ao 

analisar o portinglês do técnico de futebol Joel Santana. 

 Apesar dessas contribuições que a investigação apresenta, reconheço 

que sua principal limitação esteja em não considerar qualquer relação de poder 

que possa constituir o processo de des/reterritorialização, assumindo-o 

especialmente positivo. Como pensar des/reterritorialização de línguas diante 

de condições extremas da existência humana, como os campos de refugiados, 

as migrações provocadas pela pobreza, ou até mesmo em países cujos 

regimes (quase) ditatoriais controlam os meios de comunicação? Pensando 

estritamente nesta pesquisa, que relações de poder possibilitam/impõem as 

práticas de translinguismo identificadas, em que as línguas portuguesa e 

espanhola mesh, transformando-se? Ou, ainda, que relações de poder 

possibilitam determinado prisma de análise por um pesquisador, e prismas 

diferentes por outros pesquisadores, na construção de narrativas sobre 

determinado objeto? 

Convém vincar, no entanto, que, mesmo reconhecendo a urgência 

dessas indagações, ainda mais latente parece ser a (re)construção de um 

conceito de língua que desestabilize o paradigma monolíngue/pensamento 

arborescente – ainda hegemônico, com seus binarismos e hierarquias – para 

(re)pensarmos uma concepção cujas fronteiras linguísticas se dissipam, 

esfacelam, mestiçam e, por fim, transformam-se em práticas de translinguismo. 

Nesse caminho, certamente, há ainda muito por investigar, em especial no que 

se refere a uma pedagogia translíngue: como construir uma sala de aula de 

línguas traçada nessa perspectiva, em um mundo com diversidade e facilidade 

maior de acesso e trânsito por múltiplas territorialidades (com suas línguas e 

textos), cuja materialidade se torna patente em nossas atividades cotidianas 

mais comuns, como assistir a telenovelas? 

O que me parece ser imediato, contudo, é a provocação que este 

trabalho também busca promover, que introduzi logo na abertura desta tese e 

retomo aqui, para finalizar. Penso não caberem mais perguntas que busquem 

enrijecer e fixar as fronteiras entre as línguas, tais como à qual língua 



105 

 

pertencem essas construções linguísticas? Ao português? Ao espanhol? Ao 

inglês? Ao albanês? – para retomar tanto a indagação da professora de 

espanhol, ao deparar-se com algumas das formas de translinguismo que 

analisei nesta investigação, quanto as pesquisas de Assis-Peterson (2008), e 

Assis-Peterson e Cox (2013), em relação ao portinglês, e de Jacquemet (2005), 

sobre o albaninglês. Como trouxe à baila já na introdução, não seriam as 

práticas de translinguismo procesos complejos de los que estamos percibiendo 

solo algunos detalles? Detalles esses edificados sob a égide do paradigma 

monolíngue/pensamento arborescente, certamente. Portanto, diante da 

argumentação que desenvolvo nesta tese, a resposta à indagação da 

professora de espanhol “eu não entendi a frase... começou em português, 

passou pro espanhol e terminou em português? É isso?” não poderia ser outra 

senão “é isso mesmo!” 
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ANEXOS 

 

 
Cena 1 – Juan chega, de surpresa, à casa de Lucena, em 20-2-2012 

 

Lucena está se preparando para ir embora. A campainha toca. 

Lucena: Juan. 

Juan: Lucena. Lucena, minha querida. Como vai você? Tudo bem? Lucena, 

meu amor, você ia viajar? Você ia viajar, Lucena? Pra onde, é? 

Lucena: Pra qualquer lugar que você não pudesse me encontrar, Juan. 

Juan: Esse lugar não existe, minha querida. Uma pergunta: você acreditou 

mesmo que eu ia mandar seu dinheiro sem pedir nada em troca? 

Lucena: Como é que você veio parar aqui no Brasil? 

Juan: Eu não mostrei meu passaporte. Isso eu posso afirmar. Brasil, você 

sabe, é muito grande. Tem uma fronteira muito extensa. Ninguém sabe que eu 

tô no Brasil, ninguém. Solo você. 

Lucena: O que você quer de mim, Juan? 

Juan: Meu filho. Essa é a única coisa que eu quero de você, meu filho. 

Lucena: Essa é a última coisa que eu queria te dar. 

Juan: Minha querida, você, você não tem escolha, entendeu? Não tem escolha. 

Você vai voltar comigo para a Colômbia e depois que menino nasce, então... É 

um menino, não é? 

Lucena: É um menino. 

Juan: Eu adoro meninos. Você sabe, não é? Depois que você volta comigo 

para a Colômbia, sua vida já não tem qualquer interesse para mim. Agora, você 

pega a sua bolsa e vamo embora. Vamo! 

Lucena: Você vai me levar pra onde? 

Juan: Agora não importa. Você vai saber. 

Lucena: O passaporte tá na minha bolsa de mão. 

Juan: Você não precisa de passaporte, não precisa de nada. Acredita em mim, 

meu amor. Fica tranquila. 

Lucena: Eu não posso, eu não posso sair daqui sem nenhum documento. Isso 

é loucura! Vou pegar a minha bolsa. 
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Juan: Só sua bolsa, entendeu? 

Lucena pega a bolsa e seu celular sem Juan perceber. Os dois saem do 

apartamento. 

 

 

Cena 2 – Vicente descobre o paradeiro de Lucena, em 21-2-2012 

 

Lucena: Pra onde você tá me levando? Pelo amor de Deus... 

Juan: Ah, fica tranquila, mulher. Já disse que a gente vai pra Colômbia. Tá 

maluca ou o que? 

Lucena: Tem pena de mim, Juan. Tem pena do seu filho. 

Juan: Pena de você... você me enganou. Você e aquele Dr. Henríquez. Mas 

vocês vão me pagar e bem caro. 

Juan faz a curva bruscamente para entrar em um posto de combustíveis e o 

celular de Lucena cai da sua bolsa. Juan para o carro bruscamente no posto. 

Juan: Por favor, cinquenta reais de gasolina. Muito obrigado. 

Lucena, com o pé, liga no celular para Vicente. Vicente atende. 

Lucena: Se você quer me sequestrar, quer me levar pra Colômbia, Juan, pelo 

menos me diz como a gente vai chegar lá. A gente tá horas nessa estrada. 

Juan: Fica tranquila. Eu já disse a você que a gente vai pegar un avión no Mato 

Grosso do Sul pela fazenda de uma amiga minha. Tá? Fica tranquila. 

Lucena: E por que a gente tá indo pra São Paulo? 

Juan: A gente tá indo pra São Paulo porque é o melhor camino, mulher. 

Entendeu? Precisa ficar tranquila. 

Lucena: Se você me odeia tanto assim, Juan, me deixa, me esquece. Me deixa 

em qualquer lugar dessa estrada pra viver minha vida em paz. 

Juan: Viver em paz... eu não tenho ningún interesse em você. Eu solo quero 

estar com o meu filho. Eu vou a criar o meu filho querendo você ou não. 

Entendeu? 

Lucena: Por tudo que é mais sagrado, Juan, não faz isso comigo. 

Juan: Agradeça a Deus que você está grávida. Se não, você nem ia cruzar a 

fronteira. 

Juan e Lucena saem do posto em alta velocidade.   
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Cena 3 – Lygia não percebe as falhas de Socorro, em 18-4-2012 

 

Socorro prepara o café da manhã. Alejandro entra na cozinha, sem camisa, 

cantando ô, ô, ô, ¡mira como yo te quiero! Ô, ô, ô, ¡quiero darte mi amor! 

Alejandro beija Lygia. 

Alejandro: ¡Buen día, mis amores! 

Socorro: Ai, Jesus, me segura. 

Lygia: Você não pode andar vestido desse jeito, né. 

Alejandro: Esqueci da moça. Você sabe que eu não tô acostumado a ter 

empregada em casa. 

Alejandro para Socorro: Quer ajuda? 

Socorro: Ai, meu Jesus, de novo não. 

Socorro cai no chão e derrama a caixa de cereal que tinha na mão. 

 

 

Cena 4 – Alejandro joga charme para Penha, em 25-4-2012 

 

Alejandro: Aí você coloca o tomate, depois vai o alho, pimentão, tudo dentro do 

liquidificador com um pouquinho de vinagre. Agora vai o azeite e, por último, 

um pouquinho de sal. 

Penha: O senhor quer que eu vá fazendo um refogadinho pro tal capacho? 

Alejandro: Penha, gazpacho é uma sopa fria. 

Penha: Ah, não vai no fogo então. 

Alejandro: É um prato típico da minha terra, Espanha, e é ótimo para refrescar. 

Porque espanhol é um povo muito caliente, caliente. 

Penha: Ih, brasileiro também é um povo muito calorento, hein. 

Alejandro: É, é por isso que o gazpacho combina muito com o clima daqui. E 

muito fácil de fazer. Essa aí é uma receita da minha avó que era de Andalucía. 

Penha caminha da cozinha para a área de serviço e da área de serviço para a 

cozinha e Alejandro a segue. 

Alejandro: E aí, Penha, quer conhecer o gosto do Mediterrâneo? 

O celular de Penha dá um toque de mensagem recebida. 

Penha: Ai, seu Alejandro, eu posso dar uma descidinha? Assim, coisa de vinte 

minutinhos. 
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Alejandro: Claro, Penha. 

Penha: Ó, depois eu provo aí o seu caspacho, tá bom? 

 

 

Cena 5 – Penha dá um tapa em Alejandro, em 9-5-2012 

 

Alejandro: Oi, Penha. Você tá aí? 

Penha: Ô, seu Alejandro, eu voltei. Achei mais correto, sabe? É que eu prometi 

pra dona Lygia, né, eu prometi pra ela que eu dormia aqui enquanto ela 

estivesse em São Paulo. O senhor quer que eu esquente alguma coisa pro 

senhor comer? 

Alejandro: Caliente ya estoy, Penha. O que eu preciso é de alguma coisinha 

gelada. Toma uma cervejinha aí comigo? 

Penha: Não. Eu tenho que levar a Manu amanhã cedo pro colégio. 

Alejandro: Manu está dormindo na casa dos tios e o Samuel também. Nós 

temos a casa toda só pra nós dois. 

Penha: Seu Alejandro, tô estranhando o senhor. Ó, tô indo pro meu quarto e 

acho que o senhor devia fazer o mesmo. 

Alejandro: Ir para o seu quarto... quem sabe también uma cervejinha. 

Penha dá um tapa na cara de Alejandro. 

Penha: Aqui, ó, tu me respeita. Tu respeita a tua casa e tu respeita a tua 

mulher, que não merece isso. 

Na manhã seguinte. 

Alejandro: Bom dia. 

Penha não responde. 

Alejandro: Me perdoa, Penha, vai. Eu sei que fiz besteira ontem, que eu não 

poderia ter dito aquelas coisas pra você, mas a culpa não é minha. Eu... 

Penha: Ó, bebida não é desculpa pra descaramento. Como é que o senhor tem 

coragem de fazer uma coisa dessas com a dona Lygia. A dona Lygia é tão 

bacana, gosta tanto do senhor, tá lá em São Paulo dando um duro danado pra 

sustentar essa casa. 

Alejandro: Também não aconteceu nada de tão grave. 

Penha: Aconteceu sim. O que o senhor fez foi muito grave. Sabe o que o 

senhor é? O senhor é um cafajeste. 
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Alejandro: Você não vai nos deixar por causa disso. Penha, o que você vai 

fazer? Vai me entregar pra Lygia? 

Penha pega o celular e digita uma mensagem. 

Penha: Isso é assunto meu com a patroa. 

Lygia recebe a mensagem de Penha: preciso falar com a senhora. 

 

 

Cena 6 – Lygia flagra Alejandro e Brunessa juntos, em 14-8-2012 

 

Alejandro entra na cozinha sem camisa. 

Alejandro: Obrigado por ter esperado. 

Brunessa: Eu só não guardei a louça porque eu não sabia onde é que guarda. 

Alejandro: Tudo bem. Depois eu guardo pra você. 

Brunessa: Então tá, vou trocar de roupa. 

Alejandro: Espera. Você tão linda com esse uniforme. 

Brunessa: Se amarra num uniforme, não é? 

Alejandro: Nada como una mujer de uniforme. 

Brunessa: Esse teu sotaque aí é maneiro, sabia? 

Alejandro: El español es la lengua del amor, de la pasión. 

Brunessa: Ale-Alejandro, Ale-Alejandro. 

Os dois se beijam. 

Lygia chega em casa e flagra Alejandro e Brunessa juntos no quarto de 

empregada. 

Lygia: O que é isso? 

Alejandro: Lygia. 

Lygia: Quem é você? 

Brunessa: Eu só vim cubrir uma emergência da Jurema. 

Lygia: Sai daqui. Sai da minha casa agora. Some. 

Brunessa: Tô saindo, dona. Pois não. 

Lygia: Some. 

Alejandro: Calma, Lygia. Deixa eu te explicar. Espera. 

Lygia: Não toca em mim. 

Alejandro: Me desculpa, me desculpa, eu não sabia que você ia chegar. 
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Lygia: Ah, seu eu não chegasse, se eu não chegasse era sinal pra você colocar 

a primeira vagabunda e se esfregar dentro da nossa casa, Alejandro. 

Alejandro: Eu não sei onde eu tava com a cabeça. 

Lygia: Eu preocupada, eu preocupada, aflita pra voltar e você traz uma mulher 

pra dentro de casa. 

Alejandro: Eu não botei, eu cheguei ela já tava aí. Ela é colega da Jurema. 

Lygia: Ah, então não tem problema, né, Alejandro. Não tem problema. 

Alejandro: Isso não tem a menor importância. Eu amo você, Lygia. 

Lygia: Cala essa boca! Cala essa boca! Sai dessa casa agora. Tá ouvindo? Eu 

não quero olhar pra sua cara. 

Alejandro: Tá bom, eu vou. 

 

 

Cena 7 – Dom Rafael recebe diamantes de Cassiano, em 13-3-2013 

 

Cassiano é acompanhado por três capangas de Dom Rafael até um salão. 

Cassiano: Mas é aqui o escritório de Dom Rafael? 

Recepcionista: Passem, por favor. 

Cassiano entra. Dom Rafael vem caminhando em direção a Cassiano. 

Dom Rafael: Cassiano. 

Dom Rafael e Cassiano apertam as mãos. 

Dom Rafael: Finalmente seu patrón resolveu entregar o que me deve. 

Cassiano: O Alberto não é meu patrão. É meu amigo. Na verdade, o meu 

melhor amigo. 

Dom Rafael: Muito bom. Então eu espero que o seu melhor amigo tenha 

enviado a encomenda exatamente conforme o combinado. 

Cassiano: Eu garanto que sim. Tá aqui. Agora, se me permite, amanhã de 

manhã eu preciso pegar o primeiro voo de volta para o Brasil. Então, passar 

bem. 

Cassiano estende a mão para se despedir de Dom Rafael. Dom Rafael ri. 

Dom Rafael: Você não vai lugar nenhum. 

Cassiano: Eu acho que eu não entendi. 
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Dom Rafael: Esse é o procedimento habitual. O emissário só é liberado depois 

que as pedras são conferidas por um especialista. Eu não costumo comprar 

gato por lebre. 

Cassiano: Você acha que o Alberto pretende enganar o senhor? Dom Rafael, o 

senhor me desculpe, eu não sei que tipo de homem você é, mas pelo meu 

amigo Alberto eu ponho a mão no fogo. 

Dom Rafael ri. 

Dom Rafael: Pois eu, quando se trata de negócios, não ponho a mão no fogo 

nem por minha santa mãezinha. Você vai viajar comigo até minha propriedade, 

no meu avião particular. 

Cassiano: Onde é que o senhor pretende me levar, eu posso saber? 

Dom Rafael: Mas de que você tem medo? Se tudo estiver ok, eu mando você 

pro aeroporto, você viaja pra onde você quiser. Mas se tudo não está ok, este 

foi o seu último viagem, senhor Cassiano. 

 

 

Cena 8 – Dom Rafael convoca Duque para riscar Cassiano do mapa, em 

15-3-2013 

 

Dom Rafael: Duque. 

Duque: Dom Rafael. 

Dom Rafael: Como vai a sua vida, Vossa Alteza? 

Duque: Tudo bem. 

Dom Rafael: Suponho que você já tenha conhecido seu novo companheiro de 

cela, o brasileño, piloto da Força Aérea. 

Duque: Sim, senhor. 

Dom Rafael: Eu chamei você aqui porque preciso de um servicinho seu. Um 

servicio que só Vossa Alteza pode fazer sem deixar rastro. Você vai riscar 

aquele militar do mapa. 

Duque: Riscar? 

Dom Rafael: É. Eu posso contar com você pra fazer o servicio, não posso, 

Duque? 

Duque: Eu tenho escolha? 
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Dom Rafael: Claro que tem. Você pode riscar aquele brasileño do mapa 

usando a sua arte ou eu uso a minha arte pra riscar você do mapa. 

Dom Rafael tira uma arma da gaveta e a coloca sobre a mesa. 

Duque, entretanto, convence Dom Rafael que Cassiano pode ser mais útil 

como seu piloto particular. 

 

 

Cena 9 – Cristal decide ir embora de casa, em 30-3-2013 

 

Dom Rafael e Cristal discutem. 

Dom Rafael: Vergonha! É isso que você me fez passar na frente de toda igreja. 

Vergonha! 

Cristal: O que o senhor chama de vergonha eu chamo de talento, de arte. 

Dom Rafael: Arte? Que arte? Isso não passa de um capricho. Uma maneira de 

me afrontar. 

Cristal: Afrontar? O senhor está louco. 

Amparo: Cristal, por favor. 

Cristal: O senhor acha que tudo que eu faço é contra o senhor. Eu apenas 

quero cantar. Eu sou uma artista. Vou me tornar uma cantora, o senhor queira 

ou não. Vou atrás do meu sonho. 

Dom Rafael: Não meça forças comigo, Cristal. Você vai fazer o que quiser, o 

que eu manda. Nem que seja à base de pancada. 

Cristal: Bate, bate como o senhor batia na minha mãe. Covarde! 

Dom Rafael dá um tapa na cara de Cristal. 

Amparo: Rafael. 

Cristal (chorando): Durante muito tempo, eu tive medo do senhor... 

Dom Rafael: Sume da minha frente, Cristal. Sume. 

Cristal: Depois de um tempo é que me assustava con las cosas que via e 

ouvia. 

Dom Rafael: Amparo, tira ela daqui. 

Cristal: Mas hoje o que sinto pelo senhor é nojo. No tengo admiración ni 

respecto ni ternura. Apenas nojo. 

Cristal sobe para o quarto. 
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Cena 10 - Alberto pede a Dom Rafael que o ajude a tirar Cassiano de seu 

caminho, em 24-4-2013 

 

Dom Rafael: Então o seu amigo Cassiano continua no Brasil... 

Alberto: Precisamente no mesmo lugar de onde ele saiu sete anos atrás. Lugar 

que ele não deveria estar, né, se o senhor tivesse feito o que disse que fez. 

Dom Rafael: Eu já te expliquei mil veces por que o manteve vivo. Ele me era 

útil como piloto. Eu não podia imaginar que ele conseguisse fugir. Ninguém 

nunca conseguiu. 

Alberto: Pois é, mas ele e um tal de Duque conseguiram, o que prova que não 

é tão impossível, né, Dom Rafael. 

Dom Rafael: Duque tá com ele no Brasil? Não imaginava. Eu pensei que 

tivessem tomado rumos diferentes. Esse Duque é realmente surpreendente, ã. 

Alberto: Mas, afinal de contas, o que o senhor sabe sobre esse sujeito? 

Dom Rafael fica pensativo. 

Dom Rafael: Nada de relevante. Mas vamos ao nosso assunto: a sua proposta. 

De que troca você tá falando? 

Alberto: Bom, primeiro eu vou falar o que eu quero. E eu espero que dessa vez 

o senhor possa cumprir. 

Dom Rafael: Fala logo, Alberto. 

Alberto: Eu vou lhe pedir pra me ajudar a tirar o Cassiano do meu caminho. Só 

que definitivamente. 

Dom Rafael: Mas já tá casado com a moça. Tem até filho com ela. 

Alberto: Eu sei, mas isso não é garantia de nada. Ainda mais agora, com o 

Cassiano de volta, eu posso perder tudo que eu consegui. 

Dom Rafael: A volta do seu amigo abalou o seu matrimônio. Sua esposa não 

está conseguindo resistir aos encantos do piloto... 

Alberto: Eu dispenso a sua ironia. Eu vim pedir ajuda e o senhor me deve isso. 

Dom Rafael: Eu não lhe devo nada, porque nunca lhe prometi nada. Eu não 

tenho culpa se a sua esposa prefere o Cassiano. E, se quer um conselho, lhe 

dou: não há nada, absolutamente nada, que mude o que vai no coração das 

mulheres. 

Alberto: Já que o senhor pensa assim... eu vim lhe propor um negócio. Se não 

está interessado, depois não venha me cobrar... 
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Alberto se levanta para ir embora. Amparo entra na sala com uma bandeja nas 

mãos. 

Amparo: Permiso. Pausa para o café? 

Dom Rafael: Mi esposa Amparo. Un amigo de Brasil, Alberto. 

Alberto: Ah, sim. Encantado. 

Amparo: Encantada. Mucho gusto. Aceita un café? Es nuestro café de sombra. 

Lo mejor que se produz en mundo. 

Dom Rafael: Toma um cafezinho. Alberto tá precisando relaxar. 

 

 

Cena 11 – Alberto pede a Dom Rafael um dossiê contra Cassiano, em 24-

4-2013 

 

Amparo: Aceita mais um? 

Alberto: Não, não, obrigado. Tava excelente seu café, viu? 

Amparo: Muito gostoso, como dizem os brasileiros. 

Alberto: Exatamente, muito bem. 

Amparo: Alberto, você vai ficar para jantar con nosotros... 

Dom Rafael: Claro que sí. É nosso convidado. Manda preparar un pepián de 

pollo, nossa especialidade. 

Amparo: Eu tenho certeza que você vai gostar, Alberto. Era a comida preferida 

da minha enteada Cristal. 

Dom Rafael: Amparo, por favor, nos deixe sozinhos. 

Amparo: Sí, claro. Permiso. 

 

 

Cena 12 - Duque oferece a Cassiano ajuda para destruir Alberto, em 27-5-

2013 

 

Cassiano: Muito bem, Duque. Sou todo ouvidos. Pode começar. 

Duque: Não estou entendendo. O que você tá querendo saber? 

Cassiano: Eu quero saber o que você tá me escondendo desde que você 

voltou aqui pra Vila dos Ventos, vindo sei lá de onde, depois que você foi pra 

Guatemala com os meus amigos pilotos ajudar no meu resgate. 
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Duque: Cassiano... 

Cassiano: Você se acha muito esperto, né, Duque. Você se acha esperto pra 

caramba. O rei da malandragem internacional. Você se divertiu muito, né! Deve 

ter se divertido muito com aquele bilhetinho ridículo que eu encontrei no avião 

quando eu voltei pra cá. 

Cassiano lembra a cena em que lê o bilhete deixado no avião por Duque. 

Cassiano: Alguns dias depois, você volta pra cá, com a maior cara lavada do 

mundo, como se nada tivesse acontecido, e você nunca teve a coragem de me 

dizer: o que você tava fazendo esse tempo inteiro lá? Tava dando golpe em 

quem? Quem foi a vítima dessa vez? Presta atenção numa coisa, Duque: 

quando a gente se tornou sócio aqui do Flor do Caribe, eu parti do pressuposto 

que você ia andar na linha. Se você tiver metido em alguma coisa envolvendo 

dólares ou francos suíços, é melhor você me falar... 

Duque: Não, não, Cassiano. De jeito nenhum. Também não fiz nada ilegal. 

Juro que não. Pode me escutar? 

Cassiano: Pode falar. Tô esperando. 

Duque: Eu não pretendia esconder nada de você. Ia contar tudo. Só estava 

esperando o momento certo. 

Cassiano: Ah, muito bem. Muito bem, senhor Duque. Então é agora. Pode 

falar. 

Duque: Eu não voltei com vocês de Guatemala porque eu aproveitei a viagem 

até lá pra ter uma conversa, de hombre pra hombre, com um antigo sócio meu. 

Cassiano: Um sócio?! Que sócio? 

Duque: Um sócio con él eu fiz muitos negócios no passado que agiu muito mal 

comigo depois, depois que surgiu um desentendimento entre nós e ele, ele me 

trancou en una masmorra durante muitos años. E só consegui fugir de lá sete 

años depois que um brasileiro chegou lá. 

Cassiano: Eu não tô acreditando nisso. Você foi sócio de Dom Rafael?! É isso 

que eu tô entendendo, Duque? 

Duque: Sim. Eu aproveitei que estava de volta nesse lugar maldito para acertar 

as minhas contas com ele. 

Cassiano: Com o seu antigo sócio... 

Duque: E tenho uma pequena surpresa para lhe mostrar. 

Cassiano: Ah, não acabou ainda? Tem mais? 
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Duque: Sim, tá guardado lá na sua casa, uma surpresa que vai mudar de vez a 

nossa situação, que vai mudar o rumo das nossas vidas, Cassiano. Mas 

vamos, vamos agora. Quero te mostrar. Vamos, parceiro, vamos. 

Na casa de Cassiano. 

Cassiano: Vai, vamo lá, Duque. Eu quero ver que grande surpresa é essa que 

você tem pra me mostrar. Vai. 

Duque: Lembra que você prometeu acabar com Alberto? Muito bem. Aqui 

tenho tudo que você precisa para fazer isso. Aqui mesmo está a arma que vai 

permitir destruir a teu inimigo. 

Duque tira debaixo da cama uma mala. 

Cassiano: Que arma? Está achando que eu vou matar o Alberto? 

Duque: Matar, no. Destruir o poder dele. 

Duque abre a mala e mostra a Cassiano. 

Cassiano: Eu posso saber que dinheiro é esse, Duque? Onde foi que você 

arrumou essa fortuna? 

Duque: É minha parte da sociedade com Dom Rafael que ele me confiscou 

quando me prendeu naquela masmorra e que agora teve a gentileza de me 

entregar. 

Cassiano: Ah, é, gentil, Dom Rafael! Claro, Dom Rafael é a gentileza em 

pessoa. 

Duque: Cassiano, é dinheiro suficiente para mudar o rumo de nossas vidas. 

Sabe quanto dinheiro tem aqui? Oitocentos mil... 

Cassiano: Eu não quero saber, Duque.Você usa esse dinheiro como você bem 

entender. Eu não coloco a mão nesse dinheiro sujo por nada. 

Duque: Mas quem falou que é dinheiro sujo? 

Cassiano: É dinheiro de Dom Rafael, caramba! 

Duque: É a minha parte da sociedade. 

Cassiano: Eu não quero explicações, Duque. Tem muita coisa sobre você que 

eu não sei. Apesar de ter ficado preso contigo durante sete anos, cada vez que 

você me revela uma surpresa do seu passado, eu fico mais decepcionado com 

você. 

Duque: Decepcionado comigo? 
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Cassiano: Duque, você ficou preso comigo durante sete anos. Você nunca me 

falou, por exemplo, que falsificou o meu atestado de óbito. Eu fiquei sabendo 

disso aqui. 

Duque: Esto também já te expliquei... 

Cassiano: Isso foi só um exemplo de como eu não te conheço, cara. De como 

eu não posso confiar em você. Agora você me vira e diz que foi sócio de Dom 

Rafael, caramba! Você tá vendo como eu posso esperar tudo de você, Duque. 

E o mais doido de tudo é que você espera que eu continue sendo seu amigo 

depois que você mesmo me prova por “a” mais “b” que eu não posso confiar 

em você. 

Duque: Ok, ok. O que você tá querendo? 

Cassiano: Eu tô querendo te dizer, Duque, que a nossa parceria, que a nossa 

amizade, se é que ela existiu algum dia, ela termina aqui. 

Duque: Você me está expulsando da sua casa? 

Cassiano: Da minha vida. 

Duque: Você tá sendo muy injusto comigo. 

Cassiano: Faça bom uso desse dinheiro. 

Cassiano sai do quarto. Duque fecha a mala com o dinheiro e coloca suas 

roupas em outra mala enquanto relembra a fuga com Cassiano da prisão de 

Dom Rafael. 

 

 

Cena 13 – Amaralina descobre que Duque é seu avô, em 30-5-2013 

 

Olívia: Licença. Que tá havendo, Duque? 

Duque: Não, nada, nada, Dona Olívia. É, me desculpa. 

Olívia: Por que você não conta logo a verdade pra ela? 

Duque: A verdade? Que verdade? 

Olívia: A verdade que você tá escondendo aí dentro do seu coração. Fala pra 

ela que você é o avô que essa menina quer tanto encontrar. 

Duque: Sim, sou eu, dona Olívia. Esse avô que a Amaralina tá procurando pelo 

mundo tanto exactamente esse Duque que está na sua frente. 

Olívia: Por que você não conta logo tudo isso pra ela? 

Duque: E destruir as ilusões dela? 
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Olívia: Ilusões? 

Duque: A senhora não vê como ela endeusa esse avô?! Na imaginação dela, 

esse avô é um modelo de perfeição. É um homem bom, um homem honrado, 

de quem ela sente orgulho. Que vai ser desse orgulho quando ela souber que 

esse avô é um falsário na verdade, hein? Que solo não tá atrás das grades 

porque há anos e anos que vem conseguindo despistar a polícia con decenas 

de identidades falsas. 

Olívia: Olha, eu conheci a Amaralina recém outro dia, mas eu não consigo 

imaginar que ela possa ficar decepcionada em saber que você é o avô dela. E 

sabe por quê? Porque a gente vê logo que ela é uma menina de bom coração. 

Perseguido pela polícia ou não, falsário ou não, você é um homem de bom 

coração também, Duque. Eu tenho certeza que você teve razões pra enveredar 

por esse caminho e tenho certeza que a sua neta vai tentar e ser capaz de 

compreender isso. 

Duque: Confesso, dona Olívia, que eu gostaria nunca haver entrado nessa 

vida, nunca, mas agora já é tarde para voltar atrás, não? Você sabe que no 

começo eu me encantei, claro, com o glamour do ofício de falsificador, com o 

dinheiro que eu conseguia dando golpes nos quatro cantos do mundo. Até que 

um dia fui eu que recebi um golpe. 

Olívia: Que golpe foi esse? 

Duque: Minha filha, quando descobriu o que eu fazia, me riscou da sua vida e 

da minha neta, cortou tudo, qualquer contato, me proibiu de chegar perto, 

mesmo viajou com seu marido e a menina pra Bahia e não deixou endereço, 

telefone, nada. 

Olívia: E você perdeu o contato com a sua filha e a sua neta? 

Duque: Mas ainda hay uma coisa pior. Tempo depois, por acaso li no jornal que 

minha filha e o seu marido, os pais da Amaralina, haviam morto num accidente. 

Olívia: Meu Deus! 

Duque: E que a menina havia sido levada para un orfanato de freiras em 

Salvador. 

Olívia: Você não procurou por ela? 

Duque: De que jeito? Você sabe onde eu estava quando encontrei por acaso 

esse jornal? Na masmorra de Dom Rafael, onde estava preso. Apareceu aí por 
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acaso no meio dos materiais que eu usava pra falsificar documentos que ele 

me obrigava a produzir. 

Olívia: Misericórdia! Você ter notícia de uma situação dessas desse jeito. Eu 

imagino, Duque, a dor que você deve ter sentido. 

Duque: O que me consolava era saber que ela estava baixo os cuidados das 

freiras, e que nunca vai ter o desgosto de encontrar esse avô pra saber quem 

ele é de verdade. 

Olívia: Não diz uma coisa dessas. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz 

quando você contar que é o avô dela. 

Duque: Não, não, eu prefiro que seja assim. Não, é a minha maneira de ficar 

perto dela. Se ela souber a verdade, pode ficar revoltada, não aceitar e sumir 

pelo mundo como já fez a mãe dela, porque, afinal de contas, ela herdou o meu 

DNA de andarilho, também de falsário, porque, na verdade, ela não se chama 

Amaralina, não. O verdadeiro nome dela é bem estranho. Edwiges. Edwiges 

Cristina. Mas não fale. Edwiges Cristina. 

Amaralina ouve a conversa. 

 

 

Cena 14 - Gonzalo e seus capangas sequestram Cristal, em 14-6-2013 

 

Dom Rafael: Que muambas? Que é isso? 

Cassiano: As mercadorias que você traz lá de fora pro Alberto. Eu tô falando de 

tráfico, Dom Rafael. Eu tô falando de contrabando que vem no seu avião e 

pousava na pista clandestina do Alberto. A pista foi destruída pela Aeronáutica 

e o Alberto deu um jeito de escapar. Agora, o avião tá no seu nome, Dom 

Rafael. Portanto, o alvo das investigações agora é você. 

Dom Rafael: O que você tá falando, Cassiano? 

Cassiano: Eu tô falando do voo clandestino do seu avião, Dom Rafael, 

trazendo algumas caixas pro Alberto. 

Dom Rafael: Eu não tenho nada a ver com isso. Já lhe disse, tudo que eu tinha, 

casa, fazenda, avião, ficou pra trás. Alguém tomou o meu lugar, Cassiano. 

Gonzalo e seus capangas sequestram Cristal. 

Cassiano: Como é que você não tem nada a ver com isso, Dom Rafael? Foi no 

seu avião que chegaram aquelas caixas pro Alberto. 
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Dom Rafael: Alguma pessoa tá no comando agora e usando o meu avión, 

Cassiano. Você não entende isso? 

Cassiano: Eu entendo de negócios, mas com ética, com respeito. 

Gonzalo se aproxima. 

Gonzalo: Rafael, meu amigo, tá precisando de ajuda? 

Cassiano: O que é isso? É uma armadilha? 

Gonzalo: Com certeza, Cassiano. E você tá na minha lista, ã? Gente, hoje é o 

meu dia de sorte. Vou a pegar dois coelhos com uma paulada. 

Dom Rafael: O que você tá falando, Gonzalo? 

Um capanga traz Cristal. 

Dom Rafael: Desgraçado! Foi você! Você ficou com as minhas coisas. Eu vou 

te matar. 

Gonzalo: Não está entendendo, Dom Rafael. Quem vai morrer aqui é você e 

sua bonequinha. 

Cassiano e os pilotos da Força Aérea Brasileira, que estavam escondidos, 

atacam Gonzalo e seus capangas e salvam Cristal. 

 

 

Cena 15 – Ester expulsa Cristal da ONG, em 24-6-2013 

 

Cristal: Eu não vim aqui para brigar, Ester. Vim pra te pedir desculpas por 

aquelas fotos, para te decir que o Cassiano não tem nada de errado, está 

decindo a verdade. E que não vou fazer nada pra atrapalhar as suas vidas. 

Esse homem te ama, Ester. Cuida dele. Para de fazer ele sufrir. 

Ester: Ah, porque se não você pega ele pela mão e leva ele pra ser feliz ao seu 

lado, não é isso? 

Cristal: Ah, se pudesse, se isso dependesse de mim, se ele me quisesse, podia 

estar certa que era isso exatamente o que eu faria... 

Ester dá um tapa no rosto de Cristal. 

Ester: Sai daqui, Cristal. Sai daqui. Some da minha frente. 

Cristal vai embora e Ester chora. 
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Cena 16 – Cristal se desculpa com Ester, em 8-8-2013 

 

Cristal entra na sala de Ester na ONG. 

Cristal: Eu vim pra agradecer vocês por terem salvo meu pai. 

Cassiano: A gente tá muito feliz,Cristal, que tudo deu certo. 

Ester: Vocês se hospedaram no resort. Vão ficar na cidade? 

Cristal: É, Amparo e meu pai, sí, mas eles devem ficar por aqui. Eu tenho 

shows, mas, quando estiver libre, ficarei aqui con ellos. 

Cassiano: A gente pode aproveitar pra marcar um outro show no Flor do 

Caribe. O que você acha? 

Cristal: Seria ótimo. Claro. Quando você e o Duque quiserem. Agora, se você 

puder nos deixar, eu gostaria de conversar a sós com a Ester. 

Cassiano: Claro. Vocês devem ter muita coisa pra conversar. Meu amor, a 

gente se vê à noite nos tenentes? Eu prometi pro Samuca que eu ia almoçar 

com ele. 

Ester: Claro. Mima muito o nosso filho, tá? 

Cassiano: Pode deixar. Beijo. Tchau. 

Ester: Senta. Ai, Cristal, é muito estranho ficar cara-a-cara com você depois de 

tudo o que aconteceu no nosso último encontro. 

Cristal: Eu sei. Mismo que nós tenhamos nos acertado ao telefone, mismo que 

você tenha me ajudado e à minha família também, eu precisava me desculpar 

pessoalmente. 

Ester: Desculpas por amar o Cassiano? Não, não precisava não. 

Cristal: Não, não, não por tê-lo amado, mas por ter te desafiado, por ter dito 

que eu cuidaria dele se não tivesse você. 

Ester: Foi muito difícil ouvir aquilo tudo, Cristal, principalmente ver aquela foto 

na internet de vocês dois. Eu tava no momento muito fragilizada com tudo que 

tava acontecendo com o Alberto. Mas eu confesso que eu quase deixei o 

caminho livre pra você. 

Cristal: Isso jamais aconteceria, porque ele sempre te amou. 

Ester: Mas o carinho que o Cassiano sente por você me incomodava sempre. 

Cristal: Então, deixa-me decir de novo que o Cassiano foi a paixão de uma 

menina que vivia trancada em casa. Um sentimento muito puro, mas sem 
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maturidade. Já não existe mais. O que restou foi uma grande admiração não só 

por ele, também por você. 

Ester: Obrigado, Cristal. 

Cristal: Eu agora conheci o amor de uma mulher adulta com meu namorado 

atual, mas ainda é segredo. 

Ester: Eu espero que você não faça mistério de quem ele é com a gente e a 

gente possa conhecer ele logo. 

Cristal: Ele virá aqui em breve. Não vou tomar mais de seu tempo, Ester. 

Tomara que a gente tenha uma boa convivência. 

Ester: Eu acredito que teremos. 

Cristal: Com, con licencia. 

Cristal levanta e sai da sala de Ester. 

 

 

Cena 17 - Cassiano resolve criar uma armadilha para Hélio, em 8-8-2013 

 

Duque e Cassiano entram no quarto de Cassiano. 

Duque: O que você quer falar de tão urgente e confidencial que me trouxe aqui 

cheio de segredos? O que acontece? 

Cassiano: Bom, eu não quis falar na rua nem na sala, mas eu vou precisar dos 

seus serviços, Duque. 

Duque: Ã? 

Cassiano: Aqueles serviços, Alteza, se é que você me entende. 

Duque: Você tá falando que precisa dos meus servicios de falsário? 

Cassiano: É isso aí. Só que isso não é motivo pra orgulho, não, viu? Mas é por 

uma boa causa. 

Duque: Boa causa... ã-rã. E qual é esse servicio? 

Cassiano: É um plano pra pegar o Hélio. 

Duque: Já gostei. 

Cassiano: Você vai falsificar o passaporte e todos os documentos necessários 

pro Hélio fugir do país. O Dionísio recomendou que ele só tentasse embarcar 

com documentos falsos, entendeu? 

Duque: Sí, entendi. Mas como vão chegar às mãos de Hélio esses 

documentos? 
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Cassiano: Você faz a sua parte, eu faço a minha. Pode deixar que eu cuido 

disso. 

Duque: Ê... gracias. Muito obrigado, parceiro (Duque abraça Cassiano). Sabe 

por quê? Porque eu te agradeço porque eu posso realizar de novo minha maior 

arte, que é o arte do falsário, e ainda mais por uma boa causa. 

Cassiano: Tá. E consegue isso logo? 

Duque: Mas você não entendeu ainda que está na frente do maior falsário do 

mundo, ã? Eu sou o Michelangelo dos falsificadores. 

Duque sorri. 

Cassiano: Tá bom, tá bom, Michelangelo da bandidagem. Consegue fazer isso 

logo? 

Duque: Claro que consigo. Imagina. Claro que consigo. 

 

 

Cena 18 – Dom Rafael pede perdão a Chico, em 9-8-2013 

 

Chico: Eu fiz uma pergunta, Dom Rafael. O que está fazendo na casa de um 

homem que o senhor tanto prejudicou? 

Cassiano: Pai... 

Dom Rafael: Deixa, Cassiano. Deixa. Senhor Francisco, eu estou aqui para 

pedir perdão, principalmente ao senhor e à sua esposa, a madre do Cassiano. 

Olívia: Dom Rafael, aqui dentro o senhor vai se sentir mais à vontade para 

pedir desculpas. Por favor. 

Samuca: O que esse homem fez com o meu pai? 

Olívia: Vem com a vozinha, vem. Eu te conto tudo lá dentro. 

Samuca: Ele é um pirata? Ele é do mal? 

Chico: Dom Rafael, o senhor não levou sete anos só da vida do meu filho. 

Levou da minha também. Foram sete anos dessa vila inteira. Da minha família. 

Todos dizendo que estava louco, porque eu tinha certeza que o Cassiano 

estava vivo. Foi tanta dor que a minha família viveu. Eu não sei se consigo lhe 

perdoar. 

Cassiano: Pai, ô, meu pai, eu já perdoei Dom Rafael por tudo que ele fez. E 

hoje eu consigo ver que ele é um homem diferente. 
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Chico: Desde que o senhor, mancomunado com aquele Alberto, manteve o 

meu filho preso, a vida dele virou um inferno. É uma provação atrás da outra. E 

tudo que ele quer nessa vida é viver em paz com a mulher que ele tanto ama. 

Se o senhor quer tanto o meu perdão e o da minha esposa, eu quero saber: o 

que o senhor pretende fazer pra compensar todo esse sofrimento que o meu 

filho passou e tem passado? 

Dom Rafael: Señor Francisco, eu estive a punto de dar fim à vida do seu filho. 

Só não fiz porque o Duque intercedeu. E a partir desse dia a vida de um e de 

outro estiveram atreladas. Eles formaram amizade, coisa que eu tinha 

esquecido que existia e um dos maiores bens que pode ter a vida de um 

homem depois da sua família. Eu estou aqui para agradecer a Cassiano por ter 

salvado a minha vida, por me afastar daquele perigo que eu corria e para 

oferecer a minha amizade. Amizade que terá que ser construída no dia-a-dia, 

eu sei, mas que da minha parte será total. É só o Cassiano me disser o que 

precisava que eu faça por ele que eu vou fazer. 

Chico: Ajudar com o seu negócio sujo, contrabando? Meu filho está 

respondendo a um processo judicial no seu país e a responsabilidade é sua. 

Dom Rafael: Eu faço cuestão de retirar as queixas contra Cassiano. Ele jamais 

foi um homem fora da lei. Enquanto a meus negócios sucios, como o senhor 

diz, eles acabaram. Eu não pretendo voltar nunca mais a eles. Eu sei que é 

muito difícil, senhor Francisco, mas pode confiar em mim. 

Olívia: Perdoa o homem, Chico. O que a gente quer é viver em paz. 

Seu Chico e Dom Rafael apertam as mãos. 

 

 

Cena 19 - Cassiano e Duque se despedem de Dom Rafael e Amparo, que 

voltam para a Guatemala, em 24-8-2013 

 

Dom Rafael: Não esqueçam, qualquer dúvida que vocês tenham com respeito 

aos negócios da mina, me liguem. Eu vou tentar fazer uma conexão para que 

vocês consigam exportar turmalina paraíba. 

Cassiano: Muito obrigado, Dom Rafael. 

Dom Rafael: De nada. 
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Duque: Fico surpreendido e emocionado de ver como a vida dá voltas. E aí 

está você, do mismo jeito, íntegro e de bom corazón como quando nos 

conhecemos. 

Dom Rafael: A vida é bem melhor así. Obrigado por tudo. 

Cassiano: Adeus, Dom Rafael. 

Duque: Adíos. 

Dom Rafael e Duque se abraçam. 

Amparo: Adíos. 

Dom Rafael e Amparo embarcam em um táxi. 

Duque: Esse é o final de una era triste e o começo de una fase muy feliz na 

vida de Dom Rafael. 

 

 
   

  

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 


