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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta a compreensão de um fenômeno que coaduna sujeito, história e 

linguagem cujo título é “A configuração das formações imaginárias na representação do ethos 

discursivo indígena Tapuia”. O objetivo é examinar como se legitimam os discursos que 

difundem as formações imaginárias sobre os remanescentes Tapuia das terras indígenas do 

Carretão (GO). Isso porque os significados das práticas discursivas de alguns sujeitos dos 

municípios de Rubiataba (GO) e de Nova América (GO), territórios próximos da comunidade 

Carretão, incidem em formas de representações ambíguas da imagem dos habitantes dessa 

comunidade no espaço-tempo desses territórios. Para tanto, os objetivos específicos focalizam 

a visibilidade positiva da diversidade de forma-sujeito, pela qual os indígenas vêm se 

apresentando nos espaços sociais brasileiros. Ao notar que, em prol de discursos que emergem 

de uma defesa idealista da imagem essencialista dos indígenas, os atos de fala de alguns 

membros da sociedade civil têm difundido imaginários socioculturais que manifestam 

estereótipos e negação da identidade indígena. Então este estudo não se restringe somente ao 

campo teórico-acadêmico, apesar de não desconsiderar a importância deste campo, mas visa 

denunciar as monopolizações das classificações étnico-raciais que são operadas no plano 

discursivo, responsáveis pela difusão de polissemias e reducionismo da autoimagem 

identitária da coletividade indígena na atualidade. Embora saibamos que os dizeres são 

acionados pelas estratégias de saber/poder dos sujeitos cujos sentidos revelam as suas 

formações discursivas e as suas respectivas filiações ideológicas neocoloniais, ao denunciar as 

produções discursivas que difundem a invisibilidade dos indígenas nas camadas sociais, 

acionamos a necessidade de propagação que resulte em mudanças nas esferas civis, sobretudo 

quando as mudanças cumprem o propósito de lutar pela legibilidade de legislações que 

defendam os direitos dos remanescentes indígenas brasileiros, tal como: o grupo Tapuia de 

Goiás. Por conseguinte, o corpus analítico desta dissertação diz respeito à análise das 

configurações discursivas que alguns sujeitos dos municípios supracitados realizam sobre a 

imagem dessa população, base de dados primários, em sintonia com os dados colhidos por 

Almeida (2003), base de dados secundários. A metodologia de pesquisa utilizada consistiu na 

abordagem qualitativo-interpretativista, proposta por Bortoni-Ricardo (2008), com o método 

estudo de caso, utilizando-se das entrevistas estruturadas, semiestruturadas e diário de campo 

para a apreensão analítica dos dados. Para atingir os resultados, a fundamentação teórica se 

pauta nos arcabouços da Análise do Discurso, nos postulados de Bakhtin (2003, 2006), 

Pêcheux (1995, 1997), Maingueneau (2005, 2008), entre outros teóricos, num constante 

diálogo com autores das ciências das formações sociais. Os resultados principais deste estudo 

e os significados do que foi feito mostram que a manifestação do ethos discursivo indígena 

Tapuia, nas formações imaginárias socioculturais de alguns membros de ambos os municípios 

goianos supramencionados, se dá nas relações de dialogia, desde que se apresentem as 

condições de produção discursiva no contexto sócio-histórico-cultural. Por fim, as 

configurações ambivalentes que recaem sobre a forma-sujeito Tapuia, ora são representadas 

por uma busca de autenticidade étnico-racial que impingem, nas coletividades indígenas, a 

regulação da imagem de si, a exemplo das situações vividas pelos povos do Carretão, isto é, 

com maior ênfase para o regresso aos dispositivos de saber/poder coloniais, ora são 

representadas por estratégias discursivas que focalizam na valorização da forma-sujeito desse 

grupo em suas formas de apresentação de si nas instâncias enunciativas dos municípios 

goianos citados, com vista a vê-los como protagonistas de suas histórias nos espaços sociais 

atuais.  

 

Palavras-chave: Ethos discursivo; Enunciado (s); Indígena (s); Produção discursiva; Tapuia. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation presents the understanding of a phenomenon that connect the man, the 

history and the language. The theme "The configuration of the imaginary‟s formations in the 

discursive representation on the ethos indigenous Tapuia". The objective is to examine how to 

legitimizes the speeches that disseminate the contradictory imaginary formations about 

Tapuia remnants of Carretão-GO village. As well as it the meanings of the discursive 

practices of some people of the municipalities of Rubiataba (GO) and Nova America (GO) 

result in forms of ambiguous representations of the Tapuia image in space-time of these 

territories. The specific objectives are focused on the positive visibility of the diversity of 

forms what the Indian people have been presented in Brazilian social spaces. Noting that, for 

the sake of discourses emerging from an idealistic defense of essentialist image of the natives, 

the speech acts of some members of civil society have widespread sociocultural imaginary 

manifesting stereotypes and denial of indigenous identity. Therefore, this study is not 

restricted only to the theoretical and academic field, although not disregarding the importance 

of this field, but aims to denounce the  monopolization of ethnic racial classifications that are 

operated in the discursive level, responsible for the spread of polysemies and reductionism the 

identity self-image of the indigenous community. Although we know that the words are 

triggered by the strategies of knowledge and power of the people, whose senses reveal their  

discursive formations and their respective official ideological filiations. In denouncing the 

discursive productions that disseminate the invisibility of indigenous societies in the 

surrounding, affirm the need to spread speeches that will result in changes in the civil spheres, 

especially when the changes comply with the purpose of fighting for readability laws that 

protect the rights of Brazilian indigenous remnants, such as: the Tapuia group of Goiás. Since 

the analytical corpus of this thesis concerns the analysis of the discursive settings that some 

individuals in the municipalities of  Rubiataba (GO) and Nova America (GO) do on the image 

of this population. The research methodology consisted of qualitative-interpretative approach 

proposed by Bortoni-Ricardo (2008) with the study case method, using the structured 

interviews, semi-structured and field diary, for analytical seizure of data. To achieve the 

results, the theoretical foundation is guided in the discourse analysis, the postulates of  

Bakhtin (2003; 2006), Pêcheux (1995; 1997), Maingueneau (2005; 2008), among other 

theorists, in a constant dialogue with social science authors. The main results of this study and 

the meaning of what has been done show that the manifestation of the indigenous discursive 

ethos Tapuia in the sociocultural imaginary formations of some members of  both the goianos 

municipalities above occurs in dialogical relations, since that the production conditions are 

presented in the socio-historical-cultural context. Finally, the ambivalent settings that are 

imagined about the form-subject Tapuia, at certain times represented by a search for ethnic 

racial authenticity foisted on indigenous communities regulating the image of themselves. 

That is, with greater emphasis on the return to the devices of knowledge and power of 

domination. In another moments in the discursive strategies which focus in the valorization of 

the subject forms of this group at their ways of presenting themselves in the spaces of the 

aforementioned municipalities of Goiás, in order to see them as protagonists of theirs stories 

in today's social spaces. 

keywords: Ethos discursive; Utterances; Indigenous; discursive production; Tapuia. 
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INTRODUÇÃO 

 

ABRINDO O MAPA: DESCOBRINDO NA VIAGEM 

 

Escrever, ainda que brevemente, sobre os percursos que trilhamos nesta pesquisa e 

nos quais o leitor está a caminhar, implica explicitar os acontecimentos que prepararam o 

terreno desta dissertação. Estávamos diante de uma difícil tarefa: relatar as múltiplas imagens 

que se configuram sobre um grupo indígena em particular: os Tapuia
1
, de Goiás. 

Precipuamente, a tarefa de pesquisar a imagem que alguns membros dos municípios, 

próximos territorialmente, têm dos indígenas mostrava-se difusa à medida que os 

questionamentos iam surgindo e apontando sentidos. O tema nos levou à reflexão de que o 

universo de pesquisa incide sobre sujeitos empíricos e situados sócio-historicamente. Por isso, 

os dados não estão ofertados gratuitamente a serviço de uma unidade teórica.  

No entrecruzamento dos estudos teóricos e na busca do aproveitamento da prática 

interpretativa, o estudo foi se estruturando. Assim, no espaço das confluências discursivas, os 

dizeres dos sujeitos nesta pesquisa revelam, por um lado, as suas percepções sobre os sujeitos 

situados próximos territorialmente e, por outro, a formação ideológica a que se filiam. Desse 

modo, está posto o desafio da alteridade, no qual os sujeitos são representados pelas práticas 

discursivas marcadas pelo olhar dominante num determinado cenário social. Logo, o ethos ou 

a imagem que fazem do outro
2
 são frutos dos valores ideológicos dos observadores. 

Tínhamos então, além de dizeres a serem compreendidos, uma rota a ser seguida no 

mapa. Nele estavam marcados os pontos de destino: Rubiataba, Nova América e terras 

indígenas Carretão. Locais específicos do estado de Goiás, região Centro-Oeste do Brasil. 

Mala feita, tudo arrumado...  Carro na estrada! Anuvia-se em nós a sensação de estar num 

entrelugar do velho e do novo mundo.  De um lado, a cultura das sociedades rubiatabenses e 

novo-americanos, justificada como herança de um período de dominação de quase cinco 

                                                           
1
 Empregamos, nesta dissertação, a grafia Tapuia, no singular e com a inicial maiúscula. Por conseguinte, a 

definição Tapuia será marcada por itálico no decorrer desta dissertação, justamente por se tratar do grupo 

indígena, ao qual fazemos referência como fonte de pesquisa. Entretanto, utilizamos, em dados momentos, a 

grafia Tapuio/tapuio/tapuios para se referir aos modos que os regionais das sociedades envolventes empregam 

em seus discursos.  

2
 O termo o outro, utilizado nesta dissertação, segue os conceitos de Bakhtin e nos valemos do vocábulo como 

parte do princípio dialógico em que a enunciação coloca os sujeitos frente a frente nas relações sociais, logo se 

refere à manifestação da alteridade.  Neste trabalho, o termo “outro” não se refere ao proposto por Lacan, que, a 

partir dos estudos de Freud, elucida o termo como um elemento da estrutura do inconsciente.    
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séculos; do outro, a cultura do indígena, colocada em submissão pelas imposições, tais quais: 

doutrinação religiosa e política, aldeamento, expropriação fundiária, dizimação etc.  

A escolha do nosso tema de pesquisa surgiu ao observarmos a multiplicidade de 

imagens (ethos discursivo) construídas acerca dos povos indígenas no Brasil. Instigou-nos, de 

modo específico, como os Tapuia são vistos pelos indivíduos circundantes ao Carretão.  

Começamos um trabalho de garimpagem analítica da história desses povos. Buscamos os 

estudos da antropóloga Rita Heloísa de Almeida (2003) sobre o imaginário das sociedades 

locais que fomenta a caracterização da imagem do indígena Tapuia e a consequente 

iconografia ambivalente em torno do ethos construído sobre tais sujeitos.  

Nessa busca, garimpamos as representações sobre esses povos em bibliografias sobre 

essa temática em anos anteriores e tomamos como base inicial os dados colhidos pela 

antropóloga Almeida (2003), entre os anos de 1980-1983. Essa pesquisadora escreveu a obra 

Aldeamento do Carretão segundo os seus herdeiros Tapuios, publicada no ano de 2003 e 

desse estudo fizemos o recorte relativo ao ano de 1983. Almeida (2003) analisa os modos 

de representação da imagem dos Tapuia realizada por fazendeiros e posseiros naquele 

contexto. Utilizamos os dados secundários da autora, justamente por se tratar da mesma 

temática da nossa pesquisa, que ocorreu numa outra temporalidade, uma vez que os nossos 

dados foram colhidos no ano de 2014. De lá para cá, consideramos que os Tapuia estão 

cônscios de sua luta em prol da defesa da autoimagem étnico-identitária e de seus direitos 

sociais, negligenciados desde a colonização pela omissão do poder público e do Estado. 

Pretendemos estabelecer, assim, um diálogo entre os nossos dados e aqueles 

coletados por Almeida (2003). Desse modo, esta pesquisa mantém duas faces: uma 

documental, que se caracteriza pela utilização dos dados de base secundária de Almeida 

(2003). Foram meses dedicados ao trabalho analítico da obra da antropóloga Almeida, com 

minuciosas análises de seus dados que contribuíram para que tivéssemos o englobamento da 

questão sobre a representação da imagem dos Tapuia.  

E a outra face, de estudo de caso, especificamente por meio das entrevistas 

estruturadas. Esse viés diz respeito às formas de coleta de dados no espaço-tempo dos 

municípios situados, isto é, os dados de base primária coletados nos municípios de Rubiataba 

e de Nova América: as entrevistas semiestruturadas e os registros no diário de campo. Para 

essa tarefa, foram dedicados cinco dias exclusivamente à coleta das entrevistas, observação do 

objeto de estudo e, consequentemente, as anotações do diário de campo acerca do fenômeno 

ligado ao ethos discursivo Tapuia, a saber, de 16 a 20 de junho de 2014. 

Em relação à construção dialógica com os dados de Almeida (2003), verificamos que 

estes nos permitiram uma visão mais abrangente da questão indígena Tapuia e das 
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representações da imagem desses povos no domínio discursivo-identitário nos municípios de 

Rubiataba e de Nova América. Por isso, enfocamos as relações de alteridade entre os 

membros do grupo Tapuia e os sujeitos colaboradores a fim de compreendermos a 

configuração das formações imaginárias na representação do ethos discursivo indígena 

Tapuia. A inter-relação entre os indivíduos de Rubiataba e de Nova América com os membros 

do Carretão guiou-nos ao objetivo principal desta pesquisa: realizar um levantamento da 

representação étnico-racial dos sujeitos Tapuia, produzida por alguns sujeitos das sociedades 

dos municípios supramencionados. Nessa direção, elencamos como objetivos específicos:  

  examinar que representações étnicas ou ethos delineiam a imagem dos Tapuia 

no espaço-tempo das atuais condições de produção discursiva; 

  verificar como essa imagem dos Tapuia, no campo do ethos pré-discursivo e 

ethos discursivo, representa determinadas posturas sócio-historicamente 

construídas; 

 contribuir para a visibilidade positiva da autoimagem étnico-identitária dos 

Tapuia.  

  Nessa perspectiva, para atingirmos os objetivos propostos, queremos responder às 

seguintes questões: 

 Como alguns sujeitos das sociedades dos municípios de Rubiataba e de Nova 

América mostram a representação étnico-racial ou ethos dos sujeitos Tapuia?  

 Quais representações étnicas ou ethos delineiam a imagem dos Tapuia? 

  Como a imagem sobre os Tapuia ou ethos representa determinadas posturas 

sócio-historicamente construídas? 

 Esta pesquisa traz contribuições para a visibilidade positiva da autoimagem 

étnico-identitária dos Tapuia? 

A partir disso, importa destacar que esta dissertação se pauta nos estudos linguísticos. 

No entanto, em dados momentos, instauramos diálogos entre a Análise do Discurso e alguns 

autores das Ciências Sociais. A articulação entre esses campos epistemológicos se justifica 

pela própria adesão da Análise do Discurso às ciências das formações sociais, para observar 

como as manifestações linguísticas retratam e refratam o universo sócio-histórico-discursivo.  

Para Orlandi (1990, p. 25), a Análise do Discurso “se constrói num lugar particular 

entre a disciplina linguística e as ciências sociais”. Desse modo, direcionamos nosso olhar aos 

pontos de convergência entre uma e outra ciência. Para tanto, levamos em consideração a 

conjuntura sócio-histórico-discursiva para tentar entender como as imagens dos indígenas 

Tapuia são construídas e difundidas nos imaginários socioculturais dos colaboradores. Além 
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disso, analisamos como os julgamentos sobre a forma-sujeito indígena se apresentam na 

atualidade. 

Em nosso caminho, o apoio teórico da Análise do Discurso nos permitiu seguir o 

percurso da interpretação dos sentidos construídos pelos enunciadores. Todavia, conforme 

Orlandi (1990), não partirmos do texto como o lugar do já nomeado, do já interpretado, mas 

buscamos entender os enunciados dos habitantes da região pesquisada como discursos. 

Consideramos que os discursos são carregados de valores e estão sempre em movimento e, 

conforme o seu contexto, produziram e ainda produzem efeitos de sentido a serem 

compreendidos na conjuntura sócio-histórica-cultural contemporânea. Em sintonia com os 

conceitos da Análise do Discurso, esta dissertação enseja, também, entender como se dá a 

produção e reprodução de discursos, que parecem estar ligados a posturas neocolonialistas e, 

por isso, difundem diversos ethe sobre os remanescentes do Carretão.  

Para entender as conexões ou ligações dialógicas, verificamos conceitos do filósofo 

da linguagem, Bakhtin (2006), que, já no início do século XX, apontava os enunciados como 

prática social comunicativa, marcados pela dialogia. Então, concordamos que já nesse tempo 

os estudos da linguagem buscavam a compreensão das relações enunciativas como um 

diálogo.  Ao partir dos engendramentos do círculo bakhtiniano, conferimos que o diálogo é 

visto como a válvula que aciona a dinâmica enunciativa entre os interlocutores para atualizar 

dizeres que repercutem em outros campos discursivos. O processamento dialógico pode 

ocorrer no intervalo de reciprocidade estabelecido entre falantes, entre um antes e um depois, 

entre textos e entre valores discursivos. Para Bakhtin (2006), dentro de um enunciado ecoam 

outros enunciados, pois o falante, ao proferir o seu dizer, insere traços discursivos de já-ditos. 

Por isso, buscamos fundamentação teórica em uma das vertentes da Análise do 

Discurso, visto que esta dissertação almeja contribuir para os trabalhos que já vêm sendo 

desenvolvidos sobre os processos de construção de efeitos de sentido que incorrem nas formas 

de representação da imagem de si no discurso. Ao tratar da categoria do ethos neste estudo, 

nós o fazemos com base nos trabalhos de Maingueneau (2008), que parte da Retórica de 

Aristóteles, mas ressignifica o conceito de ethos nos estudos da teoria do discurso. Conforme 

Maingueneau (2008), o ethos, como representação pragmática da forma-sujeito, deve sua 

eficácia ao fato de que a imagem de si e do outro envolve a enunciação, mas sem estar 

explicitamente no enunciado.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Além disso, buscamos apoio, também, nos estudos filosóficos de Bourdieu (2004, p. 

151), pois esse pesquisador afirma que o “mundo social pode ser dito e construído de 

diferentes maneiras, de acordo com diferentes princípios de visão e divisão”. As formas de 

dizer sobre o mundo social e seus agentes não se realizam apenas por meio de atos práticos, 
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mas também por meio de julgamentos de valores que os indivíduos realizam sobre os 

interlocutores e que ensejam legitimar as suas representações nos espaços humanos. As 

representações, quase sempre, buscam legitimidade em manifestações imaginárias coletivas 

que produzem estereótipos. A gama dos imaginários coletivos é vasta, por isso, na parte 

destinada à análise de dados, ocupamo-nos em apresentar os imaginários socioculturais em 

torno da forma-sujeito Tapuia nas produções discursivas dos colaboradores voluntários, bem 

como dos posseiros e fazendeiros, em Almeida (2003). 

Num gesto de investigação prévia, buscamos analisar os estudos científicos que se 

dedicaram a investigar a caracterização da imagem dos povos Tapuia. Ao nos apropriarmos 

da revisão de literatura, foi verificado que há estudos relevantes acerca do grupo indígena 

Tapuia. São artigos, teses e dissertação que discutem a historiografia desses povos e que 

contribuem para os estudos sobre este grupo étnico. Esses são trabalhos de ordem 

antropológica, cultural, jurídica e sociolinguística. Assim, notamos as valiosas contribuições 

desses estudos para a difusão dos conhecimentos, memórias e saberes indígenas.  

Apesar das riquíssimas contribuições dos estudos visitados, não foi encontrada 

pesquisa que tratasse da temática exposta na área discursiva. Especificamente, não 

encontramos trabalhos que enfocassem análises a partir dos instrumentos discursivos sobre os 

imaginários coletivos e que construíssem tipos de ethe sobre os Tapuia de Goiás. Sendo 

assim, justificamos que a temática desta pesquisa inaugura um lugar nas bases da Análise do 

Discurso. No que diz respeito à análise, interpretação e descrição do corpus das entrevistas, a 

metodologia adotada foi desenvolvida no viés da pesquisa de natureza qualitativo-

interpretativista, tomando como método o estudo de caso.  

O enfoque metodológico de natureza qualitativa se respalda, sobretudo, nos estudos 

de Oliveira (2008), nos quais a autora explica a pesquisa qualitativa como um processo 

sistêmico aplicado no estudo de um fenômeno. Já Bortoni-Ricardo (2008), com o paradigma 

interpretativista, defende que não há como observar o mundo sem as correlações estabelecidas 

com as práticas sócio-históricas e seus significados vigentes.  Portanto, este estudo, embora 

não desconsidere os constantes questionamentos que se fizeram presentes em outros estudos, 

partiu da assertiva de que as formações imaginárias exteriores sobre os povos indígenas 

Tapuia, a partir da manutenção de uma memória social eurocêntrica/colonial, traz, em seus 

sentidos, já-ditos de cunho discriminatório que repercutem nas formações discursivas de 

alguns sujeitos dos municípios de Rubiataba e de Nova América. 

 Isso incute nas formas de representações contraditórias sobre a imagem desses 

povos nas conjunturas desses municípios. Seguindo a asserção, com vista a afirmá-la ou 

refutá-la, construímos um percurso entre os dados e suas interpretações. Para tanto, 
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começamos com o trabalho de revisão da literatura sobre os povos Tapuia e, em seguida, 

fizemos uma imersão no campo com o propósito de reunir colaboradores que contribuíssem 

para o desenvolvimento desta dissertação.  

Indubitavelmente, ao propormos o estudo sobre “A configuração das formações 

imaginárias na representação do ethos discursivo indígena Tapuia”, consideramos que haverá 

uma contribuição para novas significações em torno da semiótica cultural indígena brasileira. 

Com efeito, nosso estudo como um todo está sistematizado em três capítulos.  No capítulo 1, 

descrevemos o processo pelo qual se delineou a introdução e o desenvolvimento desta 

dissertação, a partir da metodologia, métodos, técnicas e instrumentos eleitos. Os dados orais 

transcritos compõem o corpus desta dissertação.  

Nesses eventos, o gravador de áudio em formato MP3 funcionava com o 

consentimento dos participantes, tais quais os dados registrados no diário de campo.  Foram 

entrevistadas 24 pessoas, distribuídas entres as cidades de Rubiataba e de Nova América. 

Entre os colaboradores, têm-se estudantes, profissionais liberais, funcionários públicos e 

donas de casa. Neste capítulo, apresentamos, ainda, o contexto cenográfico do fenômeno 

estudado e os sujeitos envolvidos, isto é, a localização e a demografia dos municípios de 

Rubiataba, de Nova América e das terras indígenas Carretão.  

No capítulo 2, esboçamos os conceitos teóricos para embasar este estudo, bem como 

apresentamos as principais categorias de que nos apropriamos para a interpretação dos dados 

no capítulo 3. Neste, a ênfase recai na apresentação dos dados e na análise dos resultados com 

base na fundamentação da unidade teórica. Nesse processo, investigamos as redes 

enunciativas sócio-histórico-culturais e trazemos a historiografia de Chaim (1974) para 

debater o processo de migração do grupo Tapuia. Além disso, desenvolvemos a interpretação 

dos dados a fim de indagar como a representação discursiva pode apontar para a 

desestabilização da homogeneidade que emerge do conservadorismo da tradição. Enfim, 

reunimos, na seção destinada às palavras conclusivas desta dissertação, as possíveis respostas 

para as assertivas de pesquisa, que, aliás, estão coadunadas com as interpretações que os 

objetivos contemplados nos direcionaram.  
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CAPÍTULO 1 

 

SEGUINDO VIAGEM: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este capítulo, estruturado em três partes, apresenta o percurso metodológico 

percorrido nesta investigação. Seguindo tal roteiro, a primeira parte abre espaço para o efeito 

da presença do interdiscurso no acontecimento do dito, ou seja, apresenta as retomadas dos 

acontecimentos que culminaram nesta pesquisa por meio das memórias da pesquisadora. 

 A segunda parte situa a posição geográfica das terras do Carretão, como também a dos 

municípios de Rubiataba e de Nova América.  Já a terceira parte se dirige para a justificativa 

da orientação metodológica na qual embasamos esta dissertação, a saber, os postulados do 

paradigma da pesquisa qualitativo-interpretativista. 

 A abordagem eleita direciona a investigação para a configuração do ethos discursivo 

acerca das formas de apresentação do indígena Tapuia na atualidade dos municípios citados. 

Ademais, a metodologia corrobora o exercício da observação participante das práticas sociais 

e significados vigentes neste estudo. Complementando a metodologia, a quarta parte narra o 

processamento da obtenção dos dados.  

 

1.1 MEMÓRIAS DA PESQUISADORA: BREVE CONVERSA 

Numa perspectiva subjetiva, apresento o olhar da pesquisadora face ao processo que 

culminou neste estudo. Para tanto, as referências às memórias far-se-ão na 1ª pessoa do 

singular. Em meu entendimento, descrever o cenário e o contexto pesquisado não é uma tarefa 

fácil, em virtude de o exercício da descrição presentificar, na escrita, as experiências nas quais 

se entrecruzam os olhares da pesquisadora e as vivências da subjetividade. Recuperar o 

passado e analisar as práticas discursivas, por meio do texto escrito, parece limitar a amplitude 

dessa experiência nos limites impostos pela escrita.  

É complexo registrar as observações do contexto e os enunciados de sujeitos que 

partilharam seus discursos comigo e há alguns dizeres que, por algum motivo, ultrapassam o 

entendimento da pesquisadora. No ato descritivo, é preciso encontrar o equilíbrio entre 

respeitar a memória individual de cada um e observar a memória coletiva de um grupo social. 

Nesse eixo, exponho o dizer de Bakhtin (2003, 2006) ao esclarecer que os entrecruzamentos 

dos enunciados manifestam os compartilhamentos de valores coletivizados. 

Ao rememorar as experiências discursivas compartilhadas com os sujeitos 

colaboradores desta pesquisa, trago, para a escrita, algo que nunca será esquecido por mim, 

porque o processamento da investigação proporcionou-me uma dimensão da extrema 
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vivacidade dos discursos. Portanto, além dos registros em diário de pesquisa, gravações e 

fotos, trago em mim as marcas dessas experiências, percebendo, com isso, que a minha 

subjetividade não é mais a mesma. Ora, em toda investigação na qual os sujeitos se 

aproximam de acontecimentos reais, a interação entre pesquisadora e pesquisados permite 

uma convivência com a memória de grupos sociais, sendo muito complexo distinguir 

observações objetivas das subjetivas. 

 Dialogar com os colaboradores deste estudo trouxe-me experiências de como certos 

sujeitos de Rubiataba e de Nova América percebem a história dos povos Tapuia. É a partir 

dessa interação que a significação social desta pesquisa torna-se mais visível e pontual. Nessa 

reflexão, o tom que pretendo dar a essa apresentação é o de incômodo diante das práticas que 

produzem e reproduzem estigmas cujas gêneses se assentam na nossa dificuldade, em pleno 

século XXI, de trabalhar com as alteridades. Ao mesmo tempo, refiro-me à dificuldade 

humana de lidar com a diversidade.  

Quando investiguei a trajetória histórica dos povos Tapuia, em pesquisas anteriores, 

coletei informações representativas sobre a história desses povos em documentos contendo 

referências fundamentais. Nessa perspectiva, os principais nomes são: Almeida (2003), 

Chaveiro et al (2008, 2010) e Moura (2008), entre outros autores. Tenho consciência de que 

essas leituras trouxeram algumas perspectivas, mas não a totalidade da memória histórica 

desses sujeitos. Portanto, a minha aproximação do contexto em que os sujeitos urbanos 

convivem com os Tapuia contribuiu com perspectivas que me permitiram uma certa visão da 

realidade vivida.  

Nossa interação com alguns habitantes de Rubiataba e de Nova América 

proporcionou a construção de diálogos entre seus enunciados e o conhecimento já construído 

pelos documentos dos autores supracitados. O nosso propósito, ao pesquisar o ethos ou 

imagem construída sobre o indígena Tapuia, é analisar como os enunciados inscrevem a 

imagem de sujeitos ativos, inseridos em um dado contexto sócio-histórico-cultural. Do ponto 

de vista da teoria da Análise do Discurso, que tomamos como embasamento teórico deste 

estudo, cada sujeito constrói, em sua consciência, uma imagem de si e do outro (ethos) no 

âmbito enunciativo (MAINGUENEAU, 2005, 2008).  

Desse modo, entendemos que todo falante, ao interagir com outros interlocutores, 

constrói, em seus dizeres, um conjunto de representações sociais, julgadas positiva ou 

negativamente. A construção da imagem de si e do outro colabora para uma eficácia do poder 

de convencimento acerca do que se diz.  Segundo Maingueneau (2008), como o ethos se 

amalgama à conjuntura ideológica do “mundo ético”, não podemos invalidar os traços de 

subjetividades a que a imagem de si deve estar afinada.  Assim, para o autor, apesar de o ethos 
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não se constituir única e exclusivamente no ato enunciativo, não se constrói, também, de 

modo estaque dos campos sócio-histórico-culturais. Nessa vertente, há uma simbiose 

discursivo-ideológica entre a imagem que o interlocutor constrói através de uma memória 

discursiva e a que vai se construindo através de inferências com juízos de valor sobre o outro. 

E assim eu acredito que o ethos vai se encarnando, se metamorfoseando de um ethos prévio 

para um ethos discursivo.  

No campo do ethos prévio, havia permitido que os meus valores inerentes à cidade 

em sua selva de pedra montassem a imagem dos sujeitos Tapuia em minhas formações 

imaginárias: um grupo de remanescentes indígenas aldeados, que, apesar das fronteiras 

compartilhadas entre Rubiataba e Nova América, ainda permaneciam reservados a seu 

universo simbólico.  Qual não foi a minha surpresa ao chegar ao atual Carretão e deparar-me 

com sujeitos que, embora não tenham sido legalmente assistidos de modo pleno pelas 

agências indigenistas, bem como pelo poder público e pelo Estado, lutam pela defesa de seus 

direitos. Na defesa de si, eles se valem da palavra, signo ideológico por excelência 

(BAKHTIN, 2006).   

Na trajetória da pesquisa, às vezes as palavras se colocavam no entremeio das 

dúvidas, dos desafios, das inquietudes, mas também das esperanças. E lá fui eu em viagem a 

Rubiataba e Nova América, com a esperança de uma neófita pesquisadora de campo para 

colher dados na prática interativa com um grupo de sujeitos que eu não conhecia a priori. E 

era eu uma iniciante pesquisadora que saía da redoma da academia a fim de vivenciar os 

conhecimentos empíricos de uma realidade desconhecida. Nessa experiência de ir a campo, eu 

estava reunida com a equipe da professora Drª. Tânia Ferreira Rezende Santos e seus alunos-

pesquisadores da rede de pesquisa ligada ao Laboratório da Língua de Goiás - 

LABOLINGGO e da Licenciatura em Educação Intercultural da Universidade Federal de 

Goiás-UFG. Aliás, essa equipe muito me auxiliou na nova tarefa de investigar um campo de 

pesquisa. Ocupar esse lugar a serviço dos dados, pela primeira vez, trouxe-me uma sensação 

antitética, que pendulava entre a ansiedade da aventura e de seriedade do trabalho de pesquisa.  

Aproximava-me insegura de cada colaborador que aceitava fornecer a entrevista, mas 

logo ganhava confiança pela boa receptividade. Ficava surpresa ao verificar como as pessoas 

solicitadas se dispunham a participar voluntariamente da pesquisa. Nesses eventos interativos, 

as entrevistas iam gradativamente perdendo a rigidez objetiva e permitiam um fluxo dialógico 

de conversa natural do cotidiano. Apesar de serem conversas agradáveis, eu não perdia de 

vista a importância do rigor do fazer científico, por seguir os protocolos necessários à ciência 

linguística como expor com clareza o objetivo da pesquisa, a gravação dos enunciados e a 

assinatura do Consentimento Livre e Esclarecido. 
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Os momentos de observação direta desta pesquisadora eram seguidos de anotações 

em diário de campo.  Após cada entrevista, eu registrava as observações sobre o cenário do 

contexto nas situações de interação. Essas interações me fizeram recordar a infância vivida no 

interior, onde o dia torna-se demasiadamente longo pelas conversas compartilhadas junto ao 

café quente coado na hora e acompanhado de brevidades. Comi biscoitos e tomei o café 

quentinho, que me foi servido por uma colaboradora, o que resgatou o sabor de infância 

interiorana bem aproveitada. Tais lembranças me comprovam que estamos, constante e 

inconscientemente, construindo memórias.  

As memórias que não são esquecidas formam verdadeiros arquivos de percepções 

singulares e coletivas, de saberes cotidianos e de valores sócio-históricos. Mas aceleremos 

esta história...  Aventurava-me com as observações registradas, com as informações colhidas e 

que não estavam no roteiro esquemático das entrevistas. Aventurava-me com as gravações e 

com as fotos realizadas, embora não soubesse exatamente trabalhar com os suportes 

tecnológicos. Essas dificuldades fazem parte desta história... Isso vale também para a 

pesquisa. A ciência exige que olhemos atentamente para o objeto, sem perder de vista os 

objetivos de investigação.  

Nesse caminho, foi preciso colocar-me como fiadora da confiança do interlocutor e 

subjugar meu receio do estranhamento; quis evitar a exposição exagerada de minha imagem 

ou apresentar críticas prévias. Sei que tudo o que dizemos liga-se a algo que já foi dito 

anteriormente (BAKHTIN, 2006) e assim, seguindo o fio condutor desta história, importa 

destacar que o exercício da pesquisa tem os seus limites. Ainda me deparei, em várias 

circunstâncias, com limitações próprias do ser humano. 

 Mas não desisti e persisti nos objetivos da pesquisa, centrados na compreensão de 

uma dada situação, num dado contexto social partilhado de significados e passíveis de 

interpretação numa temporalidade específica que alinha o passado ao presente com 

perspectivas de dias melhores para o futuro.  E, para fim de conversa, com foco na 

interpretação em torno do objeto desta pesquisa, respaldamo-nos, também, nos postulados 

metodológicos da pesquisa qualitativo-interpretativista. Seguimos, então, para os aspectos 

metodológicos do trabalho. 

 

1.2 OS POVOS INDÍGENAS TAPUIA: UMA HISTÓRIA DE DOMINAÇÃO E 

RESISTÊNCIAS 

Antes de seguirmos com as memórias dos povos Tapuia, apresentemos o quadro 

geral dos povos indígenas do estado de Goiás, o qual é composto pelas seguintes etnias 

indígenas: Avá-Canoeiro, Karajá Aruanã I, II e III e os povos Tapuia. Vejamos a localização 
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territorial desses grupos no mapa da figura 1:  

 

 

 

 

Figura 1- Mapa da posição geográfica dos grupos indígenas em Goiás 

Fonte: Chaveiro et al (2008-2010). 

 

No mapa, a especificidade da posição geográfica desses povos evidencia não só a 

localização deles no Cerrado goiano, mas, principalmente, evoca a nossa atenção para a 

história de sujeitos que não foram assistidos pelas práticas indigenistas. Os mecanismos de 

identificação assimétricos que nortearam essas práticas abriram espaços para a difusão dos 

imaginários socioculturais sobre esses povos, ameaçando, assim, a identidade de populações 

indígenas no Cerrado goiano.   

De acordo com a fonte do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena e da 

Secretaria Estadual de Saúde Indígena (SIASI/SESAE, 2012), o grupo Avá-Canoeiro, 

conhecido também pelas denominações cara-preta, carijó, está localizado nos estados de 

Tocantins e de Goiás, ocupando, no território goiano, parte do município de Minaçu numa 
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área de 25 hectares. Dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010) informam que essa população, pertencente à família Tupi-Guarani, do tronco linguístico 

Tupi, estanciava às margens dos rios Maranhão e Tocantins, entre os séculos XVIII e XIX, 

entrando em conflitos com as frentes invasoras de suas terras. Somente em 1970 é que esse 

grupo teve perenes contatos com a sociedade envolvente. Todavia, resultante das imposições 

invasoras, sobretudo das frentes agropecuárias, atualmente esse grupo vive em precárias 

condições de vida, negligenciado pela omissão do Estado e do poder público. 

Os Karajá, conhecidos pelos cognomes de caraiauna e iny, além do Cerrado goiano, 

estão instalados no Mato Grosso, Pará e Tocantins, segundo dados da Fundação Nacional da 

Saúde (FUNASA, 2010), contando com uma população de 3198 habitantes, embora em 

Goiás, no município de Aruanã, sejam contabilizados 213. Apesar da convivência com a 

sociedade nacional, esse grupo preserva ainda hoje as concepções de sua cosmologia 

indígena, mantendo valores tradicionais ao mesmo tempo em que estabelece interação com as 

pessoas das cidades a fim de seguir reivindicando os seus direitos.  

Os Tapuia (Tapuya), sujeitos que nos interessam nesta pesquisa, apesar de não terem 

uma origem étnica definida (assunto a ser discorrido a posteriori), de acordo com a Fundação 

Nacional do Índio FUNAI/Goiás Velho (2010) conta 298 habitantes. Desse total, 136 estão 

localizados no Carretão I e 162 no Carretão II.  As histórias desses povos se entrecruzam, 

pois, vítimas de imposições, tais como: violências, aldeamentos, grilagens, invasões e 

extermínios etc, eles foram massacrados na própria terra, tornando-se vassalos pelas frentes 

colonizadoras que invadiram o país nos séculos anteriores. É preciso compreender os efeitos 

de sentido correlacionados à história de resistências e ter em mente os dispositivos de 

dominação por meio de uma política coercitiva colonizadora sofrida pelas etnias indígenas no 

Cerrado goiano, o que evoca a nossa atenção para uma digressão espaço-temporal. 

 Isso porque a tentativa de compreender a inserção de Goiás na dinâmica de 

colonização nos remonta ao desbravamento do Brasil Central, que começa a partir do século 

XVI. Nessa época tem início a penetração do bandeirismo na história do continente brasileiro, 

que se estende até o século XIX. Seguiu-se uma política preconceituosa de dominação 

tipicamente europeia, que via a etnia dos indígenas como seres inferiores e não civilizados. 

Como uma forma de controle, desenvolveu-se um processo de aldeamento desses povos com 

objetivos de cristianização e aculturação.  

Na descrição de Moura (2006), deve-se à Companhia de Jesus a criação dos 

primeiros aldeamentos que viabilizassem a doutrinação catequética e a civilização dos 

indígenas. O projeto de substituição dos saberes indígenas pelos saberes da metrópole 

portuguesa foi se consolidando desde 1577. “A partir daí, os aldeamentos se desenvolveram 
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rapidamente, consolidando o domínio português sobre os indígenas, para assim efetivar a 

colonização do Brasil” (MOURA, 2006, p. 163).  No final do século XVI, os bandeirantes 

paulistas vieram ao interior goiano em “busca de escravos indígenas para o trabalho nas 

fazendas e nos engenhos localizados, sobretudo na Bahia, em Pernambuco, no Rio de Janeiro 

e em São Paulo” (MOURA, 2006, p. 166).  

Ao resistir às bandeiras e à escravidão, os indígenas não se submetiam aos efeitos 

coercitivos do poder dominador português e deslocaram-se para o interior. E, num gesto de 

defesa, muitos conflitos ocorreram e ainda ocorrem por causa da posse das terras para a 

extração do ouro, agricultura ou pecuária. O aldeamento Carretão ou Pedro III surgiu na 

região da Província de Goiás, em 1788, fundado com o objetivo de reunir os indígenas 

considerados resistentes ao efeito de dominação branca no estado de Goiás, no período 

colonial, tais quais os índios Xavante, Kayapó do Sul, Xerente e Karajá (Javaé). 

 Todavia, em decorrência da forçosa pacificação, o Carretão, denominado Pedro III, 

reuniu, além dos grupos indígenas, indivíduos brancos e negros escravos. Por isso, “os 

Tapuios são, assim, uma conjunção desses quatro grupos indígenas, todos integrantes do 

mesmo tronco linguístico Macro-Jê, além de negros e brancos” (MOURA, 2006, p. 153). Vale 

acrescentar que, além da miscigenação desses povos, no século atual os remanescentes Tapuia 

procedem dos agrupamentos formados pelos habitantes de regiões vizinhas. 

Na voz dessa autora, a denominação “tapuio”, a rigor, não poderia ser a nomeação de 

um grupo indígena particular por se tratar de uma denominação genérica. O vocábulo “tapuio” 

é de origem tupi e, de modo geral, era usado para se referir “a todos os indígenas que 

habitavam o interior do Brasil, no início da colonização portuguesa, século XVI” (MOURA, 

2006, p. 153). O termo tapuio tem, portanto, um duplo efeito de sentido, referindo-se tanto aos 

grupos indígenas de origem não tupi, como grupos filiados ao tronco linguístico Macro-Jê, 

quanto a uma designação de identificação que os regionais circundantes fazem da geração de 

Tapuia hodiernamente.  

Nessa linha, ao longo da tessitura histórica brasileira, principalmente nas regiões 

adjacentes às terras indígenas do Carretão, os significados em torno das diferentes variações 

linguísticas da palavra Tapuia registram variações em seu significado. Assim, esse vocábulo 

adquiriu conotações  

como uma sorte de xingamento, significando aquele indivíduo genericamente 

associado a índio, que não gosta do trabalho, é ingênuo, facilmente enganado nas 

questões de terra, porém traiçoeiro e dado a armar tocaias. Era este o retrato de uma 

comunidade de índios mestiços que havia perdido quase toda a bagagem cultural de 

seus ancestrais indígenas, embora continuassem a ser diferenciados na região como 

tapuios (ALMEIDA, 2003, p. 17).  
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As condições de produção coadunadas ao antagonismo da posição de sujeito dos 

indígenas no território goiano incidiram na exploração do grupo Tapuia pelos colonos, que 

viam neles trabalhadores a serem aproveitados, enquanto a metrópole portuguesa via no índio 

um elemento a ser colonizado. Chaim (1974) expõe que a dualidade dessas posições resultou 

em conflito em Goiás e na cristalização de discursos que estereotipam e radicalizam distinções 

ainda hoje. Daí reverberam as cenas validadas acerca da imagem sobre o indígena em Goiás, 

particularmente dos sujeitos das terras indígenas Carretão. 

Mesmo no caminho de ameaça à identidade indígena Tapuia, no século corrente, os 

Tapuia são considerados o grupo mais populoso dos indígenas que restam no estado de Goiás 

após o surgimento, em 1988, do estado do Tocantins (MOURA, 2006). Para entendermos essa 

assertiva, vejamos o mapa na página seguinte. 
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Figura 2 - Localização das terras indígenas Carretão I e II e dos municípios de Rubiataba e de 

Nova América 

Fonte: Cartografia digital realizada especificamente para esta pesquisa por Marques (2016). 
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O mapa de localização (Figura 2) das terras indígenas Carretão I e II e as fronteiras 

compartilhadas com os municípios de Rubiataba e de Nova América indicam que as terras 

indígenas Tapuia são divididas na área do Carretão I e na área do Carretão II. Conforme 

Chaveiro et al (2008; 2010, p. 5), a demarcação do Carretão I, com 1.666 ha, localiza-se no 

município sede de Nova América. A terra do Carretão II, com 77 ha, encontra-se no 

município sede de Rubiataba. Em síntese, Moura (2006) apresenta que o Carretão, 

posicionado na mesorregião de Goiás e microrregião de Ceres, entre a Serra Dourada e o Rio 

São Patrício (ou Carretão), com distância de menos de 200 quilômetros de distância da capital 

goiana, possui fácil acesso à região central.  

A população que vive atualmente no Carretão compõe-se de um grupo de membros 

que se organiza em famílias, vivendo em casas individuais, “distantes uma das outras 200 

metros ou mais” (MOURA, 2006, p. 157). Apesar de estar num núcleo comum e partilhar de 

objetivos e interesses da coletividade, esse tipo de agrupamento não compromete a estrutura 

social e as relações de interação e solidariedade entre os seus integrantes. O que vem 

comprometendo a rede de interação e o modelo de estrutura social do grupo são as constantes 

migrações de alguns dos indivíduos do Carretão para os municípios adjacentes e o convívio 

com cidades de outros Estados dentro da federação brasileira.  

Essa constatação é baseada nos estudos de Moura (2006), pois afirma que o fato de 

alguns dos integrantes desse grupo migrarem para outros municípios circunvizinhos ou para 

outros Estados em busca de trabalho tem provocado um êxodo e se tornado uma opção para os 

que se evadem do seu espaço. Por se situarem numa zona fronteiriça, os municípios de 

Rubiataba e de Nova América compreendem os territórios mais procurados pelos Tapuia, no 

ato de mudança territorial. Nesse sentido, seguimos, então, para o entendimento desses 

municípios, cenários desta pesquisa.  

 

1.3 RUBIATABA E NOVA AMÉRICA: O CENÁRIO DA PESQUISA 

Como apresentado no mapa 2, os municípios de Rubiataba e de Nova América 

situam-se no estado de Goiás, região Centro-Oeste do Brasil. Segundo dados da Secretaria de 

Estado de Gestão e Planejamento (SEGPLAN, 2012) de Goiás, a cidade de Rubiataba conta 

com uma área territorial de 748,264 km² e está localizada no Vale do São Patrício, na 

microrregião de Ceres. Esse município foi fundado em 1949, por iniciativa oficial do governo 

do Estado, desejoso de criar, aos moldes do centro-europeu, uma área colonial e agrícola nas 

matas do São Patrício. O cultivo do café nessa região motivou a escolha do nome a partir da 

denominação “rubiáceas-família botânica a que pertence o café – de „taba‟, que no idioma 

Tupi significa „aldeia‟” (SILVA, 1994, p. 64).   
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Em 1951, a população contava com mais de 20 mil pessoas sitiando-se nas cercanias. 

De acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

em 2010, a estimativa atual do total da população é de 18.915 habitantes, dividida entre 9.429 

homens e 9.486 mulheres. A densidade demográfica do município é de 25,28 habitantes/km², 

concentrada em sua maioria na área urbana (85.73%). O município apresenta taxas de 

crescimento demográfico muito baixas e faz limite com Ceres, Ipiranga de Goiás, Itapaci, 

Morro Agudo de Goiás, Nova América, Nova Glória e São Patrício. Apresenta relevo plano e 

abundância no que confere aos recursos hídricos, com destaque aos rios São Patrício e Rio 

Novo. 

Conforme Silva (1994), Nova América foi fundada em 1956 e emancipada em 1958, 

com o nome de Baunilha, em referência a uma planta nativa da região. O município está 

localizado na região conhecida como Alto do Tocantins, 71 km a leste de Ceres, a 21 km de 

Rubiataba, a 55 km de Crixás e 45 km de Nova Glória.  A partir de informações do censo 

realizado pelo IBGE em 2010, o município de Nova América conta com uma área da unidade 

territorial de 212, 025 km² e com uma estimativa de 2.259 habitantes, divididos entre 1.158 

homens e 1.101 mulheres. Do total, 1.118 pessoas residem na zona urbana.  

A densidade demográfica do município é de 10,65 habitantes/km², em sua maioria 

urbana.  Assim como Rubiataba e a maioria dos municípios adjacentes, Nova América 

apresenta taxas de crescimento demográfico muito baixas.  

 

1.4  PERSPECTIVA METODOLÓGICA: QUALITATIVO-INTERPRETATIVA 

Esta pesquisa tem como sustentação uma abordagem metodológica de análise que 

visa apresentar fenômenos sociais inseridos em dado contexto, a saber, Rubiataba e Nova 

América, através da compreensão do ethos discursivo indígena Tapuia na produção e 

reprodução discursiva de alguns regionais circundantes como princípio que subjaz ao 

conhecimento. Ressaltamos que, quando falamos em conhecimento, estamos nos dirigindo ao 

intercruzamento das várias áreas do saber e que vão significando e ressignificando à medida 

que os agentes sociais conferem sentidos aos atos exercidos na vida em sociedade.   

Quando enfocamos a interpretação e a compreensão como um princípio de 

conhecimento dos espaços sociais, sustentamos a preocupação em conhecer e entender a 

realidade na qual o outro está inserido. Trata-se de um fazer científico interpretativo-subjetivo, 

embora orientado por uma unidade teórica que integra a ciência, as práticas sociais e os seus 

significados. Estamos falando de um enfoque metodológico holístico sendo, como bem 

enfatiza Bortoni-Ricardo (2008), um enfoque que se constrói com base no interpretativismo. 

Em consonância a esse enfoque, a vertente metodológica de análise adotada nesta pesquisa 
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segue a proposta da autora supracitada e diz respeito à metodologia qualitativa e 

interpretativista.       

A abordagem qualitativa é adotada com base nos estudos de Oliveira (2008, p. 59), 

que enfoca que “as abordagens qualitativas facilitam descrever a complexidade de problemas 

e hipóteses” nos trabalhos de pesquisa. Devido a isso, ressaltamos que a escolha se justifica 

pelo fato de que a orientação qualitativa concebe o contexto natural como fonte primária dos 

dados e a relação entre pesquisador e sujeitos participantes como instrumentos indispensáveis 

na investigação da complexidade do fenômeno.  

Com o conhecimento desse aspecto, consideramos como objeto de análise os 

discursos que emergem no contexto natural, isto é, em relações de interação no espaço 

discursivo em que estão inseridos os sujeitos colaboradores desta pesquisa: os índios Tapuia, 

no Carretão, e os sujeitos não-indígenas que convivem com eles nas cidades de Rubiataba e de 

Nova América.  Assim, nesta dissertação, tomamos os atos enunciativos como corpus de 

análise e seguimos os postulados teóricos de Bakhtin (2006) sobre enunciados como signos 

ideológicos, pois os sentidos são manifestos nas práticas dialógicas cotidianas estabelecidas 

pelos pares sociais.  

Esta pesquisa implica, sobretudo, trazer à tona não somente o modo como as palavras 

produzem efeitos de sentido entre os sujeitos nas malhas sociais, pela observação das 

condições sócio-histórico-culturais e ideológicas que atravessam a dinâmica das condições de 

produção dos dizeres, mas entender o fenômeno da constituição do ethos discursivo que 

incide na representação de subjetividades indígenas, sendo necessário, para isso, investigar os 

discursos dos sujeitos envolvidos na situação. 

Sobre a denominação interpretativista, proposta por (BORTONI-RICARDO, 2008), 

nossa preocupação é, pois, olhar para as relações entre os sujeitos em seus contextos, com 

suas práticas compartilhadas, porque entendemos que não há como analisar os acontecimentos 

da vida dissociados das práticas discursivas e dos significados enraizados socialmente em 

cada contexto. A par das informações, o uso da vertente qualitativa e interpretativista, nesta 

pesquisa, se justifica pela articulação realizada entre alguns pressupostos teórico-

metodológicos das Ciências Sociais, da Geografia, da Sociolinguística e da Análise do 

Discurso. 

 A aproximação das áreas descritas nos possibilitou interpretar o fenômeno da 

configuração do ethos discursivo Tapuia na situação específica, isto é, daquele dado contexto, 

nesses municípios. Dessa forma, tratamos da importância da observação, descrição e 

interpretação no contexto em que estão inseridos os sujeitos colaboradores nesta pesquisa 

como possibilidade de apreensão mais detalhada do objeto deste estudo.   
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Nesse viés, trazemos o critério dessa abordagem para o nosso estudo porque, por um 

lado, serve de eixo condutor para a realidade e formas particulares de coleta e apresentação de 

dados, o que abrange, neste estudo de caso, um período de cinco dias.  

 

1.4.1 Metodologia: estudo de caso  

Nesta pesquisa, as interfaces permitem um diálogo entre os aspectos teóricos e 

empíricos e assim buscamos a interpretação do objeto de estudo, quer dizer, do fenômeno em 

um processo interativo. Esse fenômeno se deu pelo contato direto da pesquisadora com a 

situação estudada a fim de compreender o contexto de produção e, também, a complexidade 

segundo a perspectiva dos sujeitos envolvidos. Nesse enfoque, optamos pela abordagem do 

estudo de caso como metodologia.  

Conforme Lüdke e André (1986, p. 21), entre as características gerais do estudo de 

caso, as mais pontuais e que serviram de suporte metodológico para o desenvolvimento desta 

dissertação, cujo enfoque: 

 

 busca a descoberta do fenômeno, na medida em que o pesquisador se mantém 

atento aos novos elementos que surgem, mesmo que parta de pressupostos 

teóricos já dados; 

 enfatiza a interpretação do contexto investigado, pois o princípio básico deste 

estudo é a apreensão mais completa do objeto, logo é preciso levar em conta o 

contexto em que está imerso; 

 retrata a realidade sócio-histórico-cultural e suas complexidades; 

 usa as informações arquivadas que permitem ao pesquisador recorrer a uma 

variedade de dados, coletados em diferentes momentos; 

 procura representar os vários posicionamentos discursivos que são manifestos nas 

situações sociais cotidianas. 

 

As características apresentadas, como a descoberta do fenômeno, a interpretação do 

contexto, a retratação da realidade, o uso de arquivos anteriores e os posicionamentos 

discursivos, fundamentam o nosso estudo de caso. Por isso, ao compreender que o nosso 

objetivo central “é a compreensão de uma instância singular” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 

21), temos em conta as posições desses autores, pois notamos que o estudo de caso visa à 

investigação de um fenômeno delimitado.  

Partimos dessa assertiva para justificar que nos valemos dessa modalidade de 

pesquisa porque investigamos um caso contextualizado espaço-temporalmente (Rubiataba e 

Nova América, em 2014), com foco na busca circunstanciada de dados sobre o objeto de 

estudo. Conforme tal objetivo, tratamos a investigação acerca da caracterização do ethos 

discursivo sobre o indígena Tapuia, observando o valor intrínseco, pois o corpus coletado 

constrói uma representação da realidade de sujeitos situados sócio-histórico-culturalmente.  

Do ponto de vista geográfico, a zona fronteiriça das adjacências da Comunidade Carretão 
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indica a existência de uma relação de alteridade entre os Tapuias e os sujeitos regionais que aí 

vivem.  

Sobre a justificativa de escolha da abordagem estudo de caso, nós a elegemos, 

sobretudo, porque esta abordagem não tem uma preocupação com o rigor de técnicas e 

métodos estatísticos, mas com a interpretação do objeto em estudo. Ao utilizá-lo, não o 

fizemos como um simples método, mas como uma opção que nos capacitasse para a 

compreensão de eventos que, por mais que fossem cotidianos para os falantes participantes, 

para nós, à medida que adentrávamos a realidade que entrecruza rubiatabenses, novo-

americanos e Tapuias, os discursos dos colaboradores se colocavam como preenchidos de 

significados e, por isso, urgiam por interpretação. 

 Com isso, optamos pelo estudo de caso em virtude da caracterização que 

fundamenta esta pesquisa e que diz respeito à compreensão do contexto singular real. Além 

disso, observamos sua representatividade a partir dos sentidos construídos pelos 

colaboradores. Nosso foco centrou-se então na reunião de informações detalhadas que nos 

levassem a obter respostas da questão ligada à constituição do ethos indígena no cenário 

natural de investigação a fim de entender as representações homogeneizantes que são 

operadas no plano discursivo.  

Embasados nessa metodologia e nos desejos de entender o que os colaboradores 

participantes de estudo apreendem na sua relação com o outro, observamos, analisamos e 

registramos os discursos no ambiente natural desta pesquisa. Portanto, a ênfase do estudo de 

caso, além de permitir um estudo “aprofundado a fim de buscar fundamentos e explicações 

para determinado fenômeno da realidade empírica” (OLIVEIRA, 2008, p. 55), busca, a nosso 

ver, preservar as características holísticas e significativas dos eventos da vida real cotidiana 

dos sujeitos participantes.  

 

1.4.2 O objeto de pesquisa: as práticas discursivas  

 O termo práticas discursivas é utilizado, nesta pesquisa, com base na abordagem dos 

estudos da sociologia da linguagem proposta por Bakhtin (2003, 2006), que propõe os 

enunciados como signos ideológicos, com os sentidos sendo manifestos nas práticas 

dialógicas cotidianas estabelecidas pelos pares sociais.  

Reiterar os estudos do filósofo é marcar o lugar teórico e metodológico do objeto de 

estudo desta investigação. Desse modo, consideramos como objeto de análise as práticas 

discursivas que emergem no contexto natural dos sujeitos participantes, isto é, as produções 

de atos de fala do cotidiano da vida real, nas quais estão enraizados seus próprios significados. 

Desse modo, o discurso é considerado como o ponto de partida. 
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 Pontuar que esse é o foco desta pesquisa, sobretudo ao marcar o lugar do objeto de 

perquirição, é importante porque reiteramos que o nosso interesse centra-se nas práticas 

discursivas, no papel da linguagem na interação social. Nessa interação, mobilizada entre os 

interlocutores, a heterogeneidade linguística apresenta a língua nos espaços sociais em seu 

ininterrupto dinamismo. Dessa forma, referimo-nos à enunciação que usamos longe da tutela 

de uma modalidade coloquial de linguagem. Trata-se da linguagem usada nos eventos de 

interações contextualizadas nas praças, nas ruas, nos comércios, nos bares, nos círculos de 

amigos, nas rodas das crianças e outras compartilhadas por nós com os sujeitos colaboradores. 

O desenrolar das práticas discursivas nesses eventos de interação verbal, e com base 

nos postulados de Bakhtin (2003, 2006) sobre a linguagem em uso em situações 

contextualizadas no espaço e no tempo, implica compreender o objeto em suas condições de 

produção discursiva. E, para compreendê-las, é importante partirmos do período da pesquisa. 

 

1.4.3 O período da pesquisa 

O período de desenvolvimento desta pesquisa iniciou-se com as reflexões sobre o 

objeto de investigação e, nesse caminhar, para que pudéssemos alcançar o nosso objetivo, isto 

é, obter respostas sobre o fenômeno, embasamo-nos nas perquirições bibliográficas e análise 

documental da obra de Almeida (2003). O tempo dedicado a esse trabalho exaustivo, embora 

indispensável, durou sete meses, de março a setembro de 2014.  

Quanto ao período de coleta de dados, considerando que este obedece às exigências 

do cronograma para a execução da pesquisa, ressaltamos que as viagens para o Carretão e 

para as cidades de Rubiataba e de Nova América obedeceram às exigências do Comitê de 

Ética. Os dados foram coletados no período de uma semana, de 16 a 20 de junho, nos 

municípios de Rubiataba e de Nova América. Durante esse período, fizemos toda a coleta de 

dados, o que dispensou o posterior retorno a essas localidades. Os dados coletados nas terras 

indígenas Carretão não foram usados neste trabalho, pois o foco do objeto de pesquisa se 

concentrou nas práticas discursivas de alguns indivíduos dos municípios supracitados sobre os 

modos de apresentação do ser Tapuia. Assim, apesar de a visita ao povoado Tapuia não eximir 

da sua importância nesta dissertação, dispensa a utilidade dos dados nesse momento.  

A partir da abordagem dialógica, usamos como base de dados secundários neste 

estudo as entrevistas apresentadas no trabalho da antropóloga da FUNAI, Rita Heloísa de 

Almeida (2003), que relata na obra Aldeamento Carretão: segundo os seus herdeiros tapuios, 

conversas gravadas entre 1980 e 1983 sobre os sujeitos indígenas Tapuia, a partir dos 

enunciados dos fazendeiros e posseiros localizados nos munícipios de Rubiataba e de Nova 

América. Relacionamos as entrevistas transcritas em Almeida (2003) com as entrevistas 
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colhidas por nós, porque, embora se tratem de espaços temporalmente distintos, eles 

dialogam. 

Nessa tarefa de dialogismo de dados, apropriamo-nos dos postulados de Pêcheux 

(1997), quando engendra os gestos de sentidos sobre o arquivo. Parafraseando o teórico, o 

arquivo não se refere a um simples documento no qual se encontram informações referenciais; 

tal categoria permite a leitura que escancara a realidade, trazendo, à tona, dispositivos e 

configurações significantes. Com base na noção de arquivo, buscamos compreender os 

acontecimentos em torno do fenômeno do ethos discursivo sobre o indígena Tapuia e que 

configura subjetividades no estado de Goiás, especificamente nos municípios de Rubiataba e 

de Nova América. 

 

1.4.4 População e amostra: os colaboradores da pesquisa 

Ao buscarmos entender as questões discursivo-identitárias discursivizadas sobre os 

povos indígenas que vivem nas adjacências dos municípios supracitados, aproximamo-nos da 

população ou universo dos sujeitos produtores de discursos. Segundo Oliveira (2008, p. 87), 

em pesquisa, “o termo população ou universo significa a totalidade de pessoas que habita uma 

determinada área geográfica, ou o conjunto de elementos que compõem o objeto de nosso 

estudo”. Conseguinte, a definição do conceito se dirige para a observação de elementos que, 

em sua integralidade, mantêm pelo menos uma característica comum. 

O exercício de observação dos elementos de uma dada população, num específico 

estudo de caso, conduz o pesquisador a confirmar ou refutar o tipo de questionamento de 

pesquisa. Entretanto, nem sempre é possível pesquisar a totalidade dos colaboradores, pois em 

pesquisa as limitações são parte do processo investigativo, o que exige do pesquisador 

delimitar a sua amostra da totalidade. Quanto à amostra, Oliveira (2008, p. 88) entende se 

tratar de “uma representação da população ou universo da pesquisa.” Trata-se de separar em 

subgrupos os colaboradores que compõem o todo da população.  

Em virtude disso, fomos ao contexto populacional desta pesquisa: as áreas 

geográficas referentes à Rubiataba e Nova América. Os registros de base microetnográfica 

nesses municípios, para posterior análise de dados e apresentação de resultados, exigiram que 

trabalhássemos com uma amostra da população. Selecionamos então uma amostra que a 

classificamos em subgrupos, justamente porque estávamos desejosos de compreender 

algumas especificidades do fenômeno, já guiados pelos dados anteriormente analisados. 

Assim, para a apresentação da população e da amostra que selecionamos após a fase de coleta 

de dados, usamos os quadros ilustrativos 1, 2 e 3, com base em Rezende (2000). Vejamos: 
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Classificação por subgrupos  Localidades  Rubiataba  Nova América 

 

 

 

 

1º subgrupo – Entrevista Semiestruturada  

   

2º subgrupo – Registros do diário de 

campo 
 

Total da população de colaboradores 

  

 

 

 

                 

                           

 

  M          H 

 

  7           3  

  3           2  

                                                   

10            5                   

     

    M          H 

 

     3           2           15 

     3           1             9 

 

     6           3        = 24 

 

 

  Quadro 1 - População de colaboradores: base de dados primários  

 

   Fonte: Coleta de dados da autora realizada no ano de 2014.  

 

 

Seleção de colaboradores dos 

subgrupos 

Localidades        Rubiataba                      Nova   América 

 

12 colaboradores 

 

Total  selecionado para a 

apresentação e resultados de dados: 

                         

                             M            H                                      M            H 

                              5             2                                       2             3          

                      

                                                                                                       = 12            

  Quadro 2 - Amostra selecionada da população: base de dados primários 

   Fonte: Coleta de dados da autora realizada no ano de 2014. 

 

Classificação da população dos fazendeiros 

e posseiros 

Localidades               municípios circundantes, inclusos         

                                     Rubiataba e Nova América                                    

 

        3º subgrupo: entrevista estruturada 

 

                                     H                                  M 

                                     6                                    - 

 

Amostra selecionada da população de fazendeiros e 

posseiros 

 

Total selecionado para a apresentação e resultados de 

dados: 

 

                                     H                                  M 

                                     4                                    - 

 

                                                                        = 4 

  Quadro 3 - População e amostra de colaboradores: base de dados secundários 

   Fonte: Coleta de dados de Almeida (2003), realizada no ano de 1983.  
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Os quadros 1 e 2 fazem referência aos dados que colhemos no ano de 2014, logo, 

dizendo respeito aos dados de base primária. Como apresentado no quadro 1, colaboraram 

voluntariamente para este estudo 24 pessoas e esse número diz respeito à totalidade da 

população de colaboradores. Assim, no quadro 2, nota-se que, para a fase de análise dos 

dados, optamos pela sua classificação por meio dos desdobramentos em subgrupos. Nesse 

sentido, a classificação cotejou as impressões dos colaboradores no processo de interpretação 

de um fenômeno real em que se deparam tais sujeitos, com vistas a tentar responder perguntas 

levantadas na fase inicial desta pesquisa.  

O quadro 1 mostra, ainda, que os desdobramentos em subgrupos obedeceram à 

seguinte divisão: no primeiro subgrupo estão os sujeitos que colaboraram via entrevista 

semiestruturada, contabilizando um total de quinze. No segundo, estão os sujeitos que 

participaram de entrevistas não gravadas, mas por meio dos registros no diário de campo, num 

quantitativo de nove colaboradores. A população incluída em ambos os subgrupos se divide 

entre 16 colaboradoras e oito colaboradores. Do total feminino, dez integrantes são mulheres 

oriundas de Rubiataba e seis de Nova América. Em relação ao total masculino, são cinco os 

homens localizados em Rubiataba e três em Nova América.  

No quadro 2, observamos que, para a fase de apresentação e resultados dos dados e 

das interpretações, selecionamos uma amostra de dados referentes a 12 colaboradores, dos 

quais sete são do município de Rubiataba e cinco são do município de Nova América. Nota-

se, neste quadro, que, do total selecionado para a fase final, cinco mulheres e dois homens são 

do município de Rubiataba e duas mulheres e três homens de Nova América. 

 De acordo com Tarallo (2007), a fim de definir a amostra, é imprescindível a 

consulta ao censo da comunidade, tarefa realizada por nós em consonância com os dados do 

IBGE (2010). Logo, a par das informações que apresentavam os parâmetros socioculturais 

dos municípios, o único critério que fizemos para a seleção dos colaboradores obedece às 

normas do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFG.  Nessa perspectiva, optamos por não 

selecionar indivíduos que fossem menores de dezoito anos.  Como levamos em consideração 

esse aspecto, os sujeitos colaboradores são indivíduos adultos de diversas classes sociais.  

Em virtude de estarem resguardados os direitos à integridade desses sujeitos, foi 

preservada a identidade dos mesmos no ato da coleta dos dados, segundo as diretrizes éticas 

do CEP-UFG. Com isso, os colaboradores contatados no momento da concessão dos dados 

são todos voluntários e foram notificados, antecipadamente, sobre o caráter investigativo 

deste estudo na área da ciência linguística. Finalmente, a fim de preservarmos a identidade 

dos entrevistados, os nomes não são revelados. Então, no decorrer desta dissertação, eles são 

tratados pelo símbolo gráfico C - referente à letra inicial do vocábulo colaborador - numerado 
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para indicar os sujeitos selecionados da população total de participantes, tal como C1, C2, C3 

até C12. 

O quadro 3 faz referência direta aos dados de base secundária e que foram coletados 

por Almeida (2003) junto aos posseiros e fazendeiros, sujeitos moradores residentes nos 

limites da gleba I do Carretão, no ano de 1983, por meio de entrevista estruturada. E como já 

explicado, aproveitamos os dados da autora com o intuito de entendimento do objeto de 

pesquisa na atualidade, a partir do dialogismo entre as bases de dados. Assim, da população 

de colaboradores em Almeida (2003) selecionamos seis participantes, todos do sexo 

masculino, justamente porque, na época, a antropóloga colheu dados de fazendeiros e 

posseiros. Mas, para a fase de apresentação de resultados e possíveis aproximações com os 

nossos dados, usamos uma amostra de quatro participantes.  

Nos quadros que se seguem, o de número 4 refere-se aos sujeitos participantes da 

cidade de Rubiataba e o de número 5 diz respeito aos indivíduos de Nova América. Em 

ambos, apresentamos o perfil desses sujeitos e explicitamos os símbolos identitários, faixa 

etária, gênero, nível de escolaridade e localidades de residência dos mesmos. Tais variáveis 

não foram consideradas como fator de influência sobre os dados, pois ambas as cidades 

apresentam dados mais ou menos equânimes em relação à quantidade de indivíduos, nível de 

escolaridade e classificador sociocultural, etc.  

Já no quadro de número 6, apresentamos algumas informações sobre os participantes 

que cederam os dados das entrevistas estruturadas para a antropóloga Almeida (2003), os 

fazendeiros e os posseiros. No referido quadro, cotejamos a população selecionada, como 

também a amostra retirada do total de indivíduos que compunham o universo geral de 

participantes. Vejamos os quadros supramencionados nas páginas seguintes: 

 

Colaboradores Idade  Gênero Grau de escolaridade Data da coleta de 

dados 
Informações específicas 

C1 37 anos Feminino Ensino Fundamental 

incompleto 

Data: 17 de junho de 

2014 

Natural de Rubiataba, casada, 

zeladora e com muita 

tranquilidade, conferiu-nos as 

informações aproveitadas na 

análise de dados. 

C2 41 anos Feminino Ensino Fundamental 

incompleto 

Data: 18 de junho de 

2014 

Rubiatabense, trabalhadora 

autônoma, casada e nos 

conferiu com muita pró-

atividade as informações para 

esta pesquisa. 

C3 43 anos Feminino Ensino Superior Data: 18 de junho de 

2014 

Funcionária pública da 

prefeitura de Rubiataba, 

rubiatabense, casada, e assiste 

aos Tapuios frente aos 
programas assistenciais e de 

parceria entre a prefeitura e o 

Carretão. 
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C4 19 anos Feminino Ensino Médio completo Data: 17 de junho de 

2014 

Estudante, trabalha numa lan 

house, local, aliás, muito 

frequentado pelos Tapuia. 

C5 42 anos Masculino Ensino Médio 

Completo   

Data: 18 de junho de 

2014 

Rubiatabense, casado, 

funcionário público da 

Agência Rural de Rubiataba, 

órgão que atende ao grupo 

indígena Tapuia. 
C6 50 anos Masculino Ensino Médio 

Completo 

Data: 18 de junho de 

2014 

Rubiatabense, trabalhador 

autônomo, casado, a priori e 

demonstrou desconfiança em 

conferir as informações. 

C7 27 anos Feminino Ensino Fundamental 

incompleto 

Data: 18 de junho de 

2014 

Natural de Rubiataba, solteira, 

autônoma, trabalha numa 

banquinha de jogos instalada 

na praça principal da cidade. 

Muito receptiva cedeu de bom 

grado às informações para esta 

pesquisa. 

Quadro 4 - O perfil sociocultural dos colaboradores do município de Rubiataba 

Fonte: Elaboração própria da autora. 

 

 

Colaboradores Idade Gênero Grau de 

escolaridade 

Data de coleta de 

dados 
Informações específicas 

C 8 88 anos Masculino Analfabeto Data: 20 de junho de 

2014 

Casado, trabalhador autônomo,  

mora em Nova América há 70 

anos. Pessoa hospitaleira, 

humilde, atendeu prontamente 

a nossa solicitação quanto à 

gravação da entrevista, sendo 

bem preciso e seguro com as 

informações dadas. 
C9 83 anos Feminino Analfabeta Data: 20 de junho de 

2014 

Nova americana, casada, dona 

de casa, mas ajuda o esposo 

nos afazeres de um bar que é de 

propriedade do casal. Senhora 

hospitaleira, receptiva e muito 

empática no relato das 

informações. A sua relação 

com os Tapuia advém da 

frequência destes ao bar do 

casal.  

C10 34 anos 

 

Masculino Ensino Fundamental 

incompleto 

Data: 20 de junho de 

2014 

Natural de Nova América, 

casado, dono de um mercado, a 

sua relação com os sujeitos 

Tapuia está vinculada à ida 

regular destes ao mercado.  

 

C11 39 anos Masculino Ensino Fundamental 

completo 

Data: 20 de junho de 

2014 

Nova Americana, casada, 

autônoma, demonstrou 

interesse em atender as nossas 

especificidades em relação à 

investigação.  

C12 25 anos Feminino Ensino Médio 

completo 

Data: 20 de junho de 

2014 

Natural de Nova América, 

solteira, trabalha em um 

armarinho de conveniências 

aonde os Tapuias vão a cada 15 

dias ou uma vez ao mês fazer 

compras.  

Quadro 5 - O perfil sociocultural dos colaboradores do município de Nova América 

Fonte: Elaboração própria da autora. 
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Nome  Marcador identitário 

(doravante) 

Gênero  Ano da coleta dos dados 

Ciro de Deus C D Masculino  Janeiro de 1983 

Sinval Caiado C Masculino  Janeiro de 1983 

Sebastião Oliveira SO Masculino  Janeiro de 1983  

Tomi T Masculino  Janeiro de 1983  

Quadro 6 - Apresentação dos fazendeiros e posseiros, conforme Almeida (2003) 

Fonte: Coleta de dados de Almeida (2003), realizada no ano de 1983. 

 

1.4.5 Instrumentos de coletas de dados 

Conforme Lakatos e Marconi (2001), tanto os métodos quanto as técnicas de coleta 

devem se adequar à temática a ser estudada, às perguntas levantadas e ao que se queira 

confirmar ou refutar, ao tipo de colaboradores com que se vai entrar em contato. Quanto à 

seleção instrumental metodológica, esta deve estar diretamente relacionada ao problema 

investigado. Em vista dos argumentos apresentados, os instrumentos técnicos utilizados nessa 

fase da pesquisa, para as gravações das falas dos entrevistados, foram arquivo de áudio: o 

gravador em MP3, acompanhado do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. E, para os 

registros das observações diretas no contexto dos colaboradores, fizemos o uso de câmera 

fotográfica, caderno de anotações e questionário. 

Como seguimos uma abordagem sistemática, os instrumentos e técnicas de coleta de 

dados foram: entrevista estruturada e entrevista semiestruturada com foco na modalidade 

painel (em que há a necessidade de repetição de algumas perguntas, de tempo em tempo, aos 

indivíduos participantes com finalidade de estudar as repostas dadas). E fizemos, também, 

anotações em diário de campo a partir de observações in loco. Tais técnicas permitiram-nos 

um contato mais detalhado com a realidade e os sujeitos colaboradores da pesquisa. 

No que diz respeito à observação no local do fenômeno, Marconi e Lakatos (2010) 

postulam que a pesquisa de campo consiste na vivência de fatos e fenômenos tal como 

ocorrem espontaneamente. Nesse sentido, a observação se dá no universo da interação, ou 

seja, o pesquisador deve observar os fatos e os fenômenos de dado contexto social, não no 

modo estanque dos fatores sócio-histórico-culturais e sim como parte de um processo de 

aspectos vinculados à situação real dos envolvidos. Consideramos que todas as anotações e 

entrevistas dialogam entre si e não se dissociam dos acontecimentos históricos, mas resgatam 

conhecimentos e valores na tessitura hermenêutica da pesquisa, com a finalidade de busca de 

respostas para o entendimento do ethos dos Tapuia na conjuntura do início do século XXI. 

As entrevistas estruturadas e semiestruturadas tratam da interação entre pesquisadora 

e pesquisado, com a finalidade de obtenção de informações a serem utilizadas como dados da 
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pesquisa, ou seja, “o entrevistador é livre para deixar os entrevistados desenvolverem as 

questões da maneira que eles quiserem” (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 169). Por isso, a 

partir dos relatos, é possível vislumbrar como se dá a coesão dos grupos, suas práticas 

individuais e coletivas, experiências, linguagem e valores discursivos. Ou seja, os efeitos 

diretos das práticas discursivas dos sujeitos da comunidade indígena Carretão e das cidades 

adjacentes à comunidade. Objetivamos obter uma triangulação entre os nossos dados de base 

primária em consonância com os dados de base secundária propostos em Almeida (2003). 

Para tanto, o princípio de triangulação dos dados visou chegar à unidade de análise 

por meio da relação entre o objeto a ser investigado, os arcabouços teóricos, as perguntas de 

pesquisa, a tabulação, a análise e a interpretação dos dados.  

 

1.4.6 Dialogismo entre bases de dados  

Ressaltamos que fizemos um diálogo entre diversas vozes discursivas no espaço-tempo, 

por isso são duas as bases de documentação de dados que permitiram a depreensão do ethos 

Tapuia nesta investigação: 

1) Base documental/arquivo: narrativas colhidas entre os anos de 1980-1983 e 

documentadas pela antropóloga Rita Heloísa de Almeida, publicadas em Almeida 

(2003); 

2) Base empírica: documentação de entrevistas semiestruturadas e dos registros no diário 

de campo, aplicados em 2014. 

O texto faz conhecer a história da coletividade Tapuia, ao mesmo tempo em que 

mostra uma outra face da realidade vivenciada por esses povos. Trata-se da alteridade 

aproximada, que expõe, através dos discursos dos sujeitos localizados nas adjacências desse 

grupo, representações de uma realidade social marginalizada.  

O tom desta obra é de problematização diante das práticas indigenistas que 

silenciaram os direitos dos povos Tapuia no que diz respeito à garantia de parte das terras que, 

desde o século XVIII, eram reconhecidas como suas. Assim, como forma de denunciar o 

silêncio e fazer ressoar a assimetria que orientam essas práticas, a autora reúne, na primeira 

parte da obra, depoimentos dos herdeiros Tapuia, com os seus respectivos posicionamentos 

discursivos; e, na segunda parte, abre espaço para os depoimentos dos fazendeiros e posseiros 

e suas respectivas filiações discursivas.  Interessam-nos na obra, sobretudo, os depoimentos 

desses últimos, justamente porque elucidam as formações discursivas dos sujeitos das cidades 

sobre esses povos na década de 1980. 

A nossa jornada investigativa nesse texto visou traçar um caminho fundamentado 

numa prática dialógica de linguagem e na construção de novos sentidos. Por isso, partimos da 
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comparação dos já-ditos produzidos pelos sujeitos entrevistados em Almeida (2003). Nas 

condições de produção com os enunciados coletados em nossa viagem de campo, buscamos, 

sobretudo, avaliar os pontos em diálogo de aproximação e distanciamento dos sentidos 

ligados à representação da autoimagem étnico-identitária dos Tapuia no texto da autora em 

dialogia com os nossos dados.   

Observamos o dialogismo entre a conjuntura atual vivenciada pelos remanescentes 

Tapuia nas adjacências espaciais dos sujeitos rubiatabenses e novo-americanos. Isso a partir 

do que mostram os nossos dados de base empírica e os apresentados por Almeida (2003), em 

conversas gravadas em 1980-1983, não se limitando, porém, à comparação das situações em 

seu espaço-tempo. O nosso enfoque, ao recuperar os já-ditos dos sujeitos colaboradores nos 

dados orais coletados e transcritos na base documental/arquivo dessa autora, visa estudar uma 

situação específica para dialogar com outras situações, a fim de entender fenômenos sociais 

em determinado contexto. 

Em suma, o exercício de dialogismo entre as duas bases visa entender, na conjuntura 

de agora, a diferença entre os discursos sobre os povos Tapuia a partir de uma consonância 

entre a formação discursiva dos fazendeiros e dos posseiros e a formação discursiva dos 

sujeitos colaboradores com o nosso corpus. Para isso, valemo-nos da base 

documental/arquivos de Almeida (2003), justamente porque a memória discursiva possibilita 

os discursos se atualizarem nas atuais condições de produção. Nossa pretensão jamais foi de 

amortecê-los, pois os discursos não são estáticos, as ressignificações acontecem na boca dos 

falantes nas interações sociais até se formalizarem no discurso, seja ele oral ou escrito.  

 Na seção seguinte, apresentamos as características basilares da instrumentação eleita 

nesta pesquisa como técnica de análise de dados, tais quais: entrevista estruturada ou 

padronizada, entrevista semiestruturada ou despadronizada e as anotações colhidas em 

observação in loco. 

 

1.4.7 As entrevistas estruturadas e semiestruturadas  

Objetivamos alcançar a elegibilidade do fenômeno investigado e, para isso, é 

necessário o uso dos instrumentos adequados. Seguindo esse paradigma, elegemos as 

entrevistas estruturadas, semiestruturadas e o diário de campo como técnicas de 

instrumentação para a coleta dos dados. Como técnica instrumental de coleta de dados, a 

entrevista se apresenta como uma modalidade segura e eficaz e deve ser, portanto, objetiva 

com vista a atingir as informações inerentes à investigação. Sobre a diferenciação entre os 

tipos de entrevistas, Lakatos e Marconi (2001, p. 197; grifos dos autores) explicam: 
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padronizada ou estruturada é aquela em que o entrevistador segue um roteiro 

previamente estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas. Ela 

se realiza de acordo com um formulário elaborado e é efetuada de preferência com 

pessoas selecionadas de acordo com um plano.   

 

despadronizada ou não-estruturada: o entrevistador tem a liberdade para 

desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada. É uma 

forma de poder explorar mais amplamente uma questão. Em geral, as perguntas são 

abertas e podem ser respondidas dentro de uma conversação informal. 
 

Em virtude de termos selecionados e de uma amostra da população participante estar 

agrupada geograficamente no mesmo território, isso contribuiu para que, em relação às 

condições espaço-tempo, observássemos as competências exigidas para organizar e processar 

o roteiro da entrevista.  Pelos quadros anteriores, notamos que, no perfil sociocultural dos 

colaboradores da pesquisa (os sujeitos participantes), apesar de haver um pequeno índice de 

pessoas escolarizadas, a variável que indica o Ensino Fundamental completo ou incompleto é 

maior. Desse modo, observamos que a entrevista não opera sobre a habilidade da leitura e da 

escrita, mas da interação entre pesquisador e pesquisado, o que permite maior flexibilidade na 

obtenção de dados em profundidade. 

Quanto ao ambiente de ocorrência das entrevistas, este consistiu em locais públicos 

nas cidades de Rubiataba e de Nova América: nas praças, na Sede da Agência Rural, na 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), no Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS), nos mercados, na sorveteria, na lan house, nos bares etc. Nesse 

ínterim, a fonte de coleta consistiu em dados primários, porque contou com a participação de 

sujeitos que não haviam sido entrevistados com esse propósito. Logo, os dados foram 

coletados com a finalidade de atender à especificidade desta pesquisa. 

Como salientado, o enfoque para a gravação das entrevistas foi na forma de áudio, 

isto é, no formato em MP3. As transcrições das entrevistas semiestruturadas foram realizadas 

por mim, pois acreditamos que as transcrições representam uma das fases de envolvimento do 

pesquisador com as experiências ligadas à investigação. Também constitui a parte inicial da 

análise do material colhido em campo.   

A partir dos dados oriundos das entrevistas semiestruturadas, foi realizada a 

transcrição integral do material, cujo enfoque esteve no ato de fala: no que foi dito e no que 

foi silenciado na enunciação. Para a fase de elaboração dos dados, realizamos uma excisão 

(QUEIROZ, 1983), significando que, para a fase de análise desses dados, optamos pela 

seleção de uma parte do material. Essa realização se deu com um subgrupo que selecionamos 

do total de sujeitos entrevistados, com uma amostra de nove participantes, distribuídos entre 

os que participaram das entrevistas semiestruturadas. 

No que diz respeito às entrevistas estruturadas, por se tratar de uma técnica que 
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utiliza como instrumento um roteiro estruturado, logo, não envolve a gravação, dispensando, 

portanto, o trabalho de transcrição. Salientamos o aproveitamento das entrevistas estruturadas 

de Almeida (2003), compreendendo os dados de base secundária, uma vez que se trata de 

entrevistas colhidas pela antropóloga no período de janeiro de 1983. Como apresentado nos 

quadros 3 e 6, já mostrados, selecionamos uma amostra referente aos discursos de quatro 

colaboradores. Ao contrário dos nossos colaboradores, esses quatro participantes são 

doravante identificados pelas iniciais dos seus nomes e sobrenomes, tais quais: CD, C, SO e 

T.  

 

1.4.8 Anotações da observação participante da pesquisadora 

Neste estudo, as técnicas de coleta de dados foram aplicadas segundo a natureza do 

fenômeno investigado e as preocupações com a pesquisa e, sobretudo, com os sujeitos 

envolvidos no fenômeno.  

Nesse propósito, as notas de campo obedecem a esse critério, visto que, através da 

observação direta, encontramos informações que orientaram a triangulação dos dados, pois 

essas notas indicam o contexto da pesquisa e os sujeitos envolvidos no estudo. O diário de 

campo não se confunde com uma simples coleta de dados, sendo algo mais que isso, pois 

consiste na tarefa de conseguir informações, tecer comentários, fazer perguntas e 

problematizar conhecimentos acerca do fenômeno a ser desvelado. 

A partir do postulado supramencionado, afirmamos que essa técnica de coleta 

proporciona êxito, tanto pela possibilidade de levantamento de dados no local onde o 

fenômeno ocorre quanto pela capacidade de fornecer entendimento do contexto, e 

consequente interpretação. A nossa observação apresenta-se, neste estudo, como uma 

instrumentalização confiável, porque, além das informações, observávamos as atitudes 

responsivas dos colaboradores. 

As notas obtidas no diário de campo abrangem um quantitativo de três indivíduos e 

estão inclusos na amostra selecionada da população. Como estávamos em contato direto com 

a situação e os sujeitos observados, registrávamos no caderno (diário de campo) as impressões 

e atitudes dos colaboradores, pois essa foi a nossa focalização como observador participante, 

isto é, registrar as reações e as atitudes responsivas dos participantes no momento dos relatos 

discursivos. 

Essa atitude foi tomada pelo fato de que alguns colaboradores se mostravam 

intimidados com a presença do gravador em áudio, ao passo que pediam para não serem 

gravados. Outros pensavam antes de responder às perguntas, apesar de não terem monitorado 

suas falas. Muitos colaboradores, ou quase todos, viam na entrevista um momento de 
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interação e chegavam a nos oferecer café, bolacha ou mesmo nos convidavam para irmos a 

seus lares a fim de conhecermos os demais integrantes da família. 

Os colaboradores desta pesquisa, em sua maioria, são moradores regionais que vivem 

de forma simples e interiorana, parecendo satisfeitos com o modo escolhido de viver. Em 

quase todos os participantes, percebemos um modo peculiar de ser interiorano: muita 

hospitalidade, desconfiança para iniciar a conversa, mas, após iniciada, muita vontade na 

interação e no compartilhar das informações e, sobretudo, respeito ao receber os que são de 

fora de seu convívio corriqueiro. 

 

1.4.9 Processo de transcrição 

Ao focalizar a descrição da arquitetura geral dos enunciados na análise dos dados, 

conforme explicitado no quadro 7 a seguir, para a transcrição das características 

organizacionais dos enunciados dos colaboradores na conjuntura de reunião dessas variações, 

embasamo-nos nos princípios e procedimentos propostos por Kerbrat-Orecchioni (2006) e 

Marcuschi (2001). Com base então nos engendramentos desse último e com ênfase no sistema 

proposto por ele para a descrição da constituição dos enunciados, seguem, também, os sinais 

que constatamos ocorridos nos enunciados dos sujeitos participantes desta investigação. 

  

Características organizacionais e ocorrentes observadas na concretude 

discursiva dos colaboradores das cidades de Rubiataba (GO) e de Nova 

América (GO) 

   Sinais 

1. Sobreposição de vozes        [ 
2. Alongamento de vogal        : 
3. Truncamentos bruscos        / 
4. Pausas de pequena duração        + 
5. Ênfase ou acento forte MAIÚSCULA 
6. Repetições Reduplica-se a parte 

repetida 
7. Corte no enunciado       /.../ 
Quadro 7 - Descrição da arquitetura geral dos enunciados analisados na interpretação dos 

dados 

 

Fonte: Tabela realizada pela pesquisadora-entrevistadora, adaptada do modelo proposto por Marcuschi (2001) 

para as normas de transcrição. 

 

 

Ligada à questão da transcrição, trazemos a voz de Bakhtin (2003, 2006), cuja 

focalização ascende questões diretamente coadunadas às relações, fundamentalmente 

constitutivas entre língua(gem), sujeito e história. Em suma, a aplicação do método 

sociológico da linguagem coloca em lugar de destaque o papel dos sujeitos nas situações 
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dialógicas estabelecidas nas situações concretas de produção e reprodução dos dizeres com 

outros produtores de enunciados. 

Aproximando-se desse pensamento, Kerbrat-Orecchioni (2006) postula que o 

exercício da fala implica a interação entre os pares, pois é na concretude da interlocução que 

os agentes discursivos, através da constante permuta de papéis, manifestam o real da 

linguagem. Portanto, compreendemos com essa assertiva que a interação entre os sujeitos, 

num dado contexto enunciativo, cauciona a experiência da práxis sociolinguística por 

excelência.  Analisamos isso mais adiante nos eventos enunciativos ocorridos e coletados nas 

cidades de Rubiataba e de Nova América, territórios situados geograficamente no estado de 

Goiás, região Centro-Oeste do Brasil. 

Como esses eventos são focalizados na hermenêutica dos discursos de alguns sujeitos 

colaboradores na presente pesquisa, ressaltamos que essas produções discursivas aconteceram 

em eventos concretos de enunciação, ocorridas nos discursos do cotidiano dos colaboradores. 

Desse modo, mantemos, na transcrição dos seus depoimentos, a modalidade de linguagem 

usada por eles, tal qual a forma coloquial da linguagem. Nessa perspectiva, a representação 

escrita dos enunciados dos entrevistados, neste capítulo, aspira à fidelidade dos seus dizeres. 

Para tanto, trazemos para este espaço os traços extralinguísticos do contexto de produção que 

são manifestos em suas práticas discursivas. 

Seguindo os indícios de sentidos gestados nos enunciados dos sujeitos colaboradores, 

o próximo capítulo dirige a sua atenção para a descrição em torno das análises e resultados de 

dados.  Justaposta às premissas, no capítulo seguinte, a atenção recai para as entrevistas e para 

o processo exegético que as envolve. Nesse ínterim, vale a ressalva de que as entrevistas 

transcritas que foram utilizadas não obedecem à ordem de gravação, ou seja, não estão numa 

ordem linear, porque foram usadas de acordo com as exigências dos dados e sua respectiva 

interpretação ligada às teorias embasadoras.  Nesse foco, o capítulo seguinte trata da unidade 

teórica a que este estudo se alicerça. 
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CAPÍTULO 2 

 

MAPEANDO CONCEITOS: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica em três seções. Na primeira seção, 

discorremos sobre os estudos da língua e as posturas de Bakhtin (2003, 2006). Na segunda, 

apresentamos os percursos do sentido na Análise do Discurso como prática que entrecruza o 

campo linguístico e o campo sócio-histórico-cultural. Os conceitos trazidos visam discorrer 

sobre o termo discurso na ciência linguística como fator importante para a discussão acerca do 

sujeito discursivo, social e histórico. E, na terceira, esboçamos concepções sobre o ethos 

discursivo nos postulados teóricos de Maingueneau (2008).  

 

2.1 CONCEPÇÕES DIALÓGICAS DE LINGUA(GEM): NOS RASTROS DA 

INTERAÇÃO 

O conceito de língua apresenta interfaces diversas que, muitas vezes, vão agregando 

novos sentidos a partir das investigações científicas.  A concepção de língua, que pautamos 

nesta dissertação, centra-se no princípio constitutivo das reflexões da teoria dialógica de 

Bakhtin. Sobre o funcionamento da língua na comunicação concreta, nos postulados do autor,  

  

a língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no 

sistema linguístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo individual dos 

falantes. A língua como sistema estável de formas normativamente idênticas é 

apenas uma abstração científica que só pode servir a certos fins teóricos e práticos 

particulares. Essa abstração não dá conta de maneira nenhuma da realidade concreta 

da língua (BAKHTIN, 2006, p. 127, 130; grifos do autor). 
 

 Bakhtin (2006) fundamenta seus estudos no processo comunicativo e considera que 

as múltiplas concepções de linguagem devem-se ao seu caráter dinâmico e às condições de 

produção sócio-históricas e ideológicas. Nos engendramentos bakhtinianos (2003, 2006), a 

língua atua na interação entre os sujeitos e está preenchida de valores não lineares 

historicamente. Por isso, torna-se arena de pontos de vista ideológicos numa dada 

temporalidade. Nessa perspectiva, a língua é entendida no movimento comunicativo entre 

falantes num processamento dialógico que expõe uma orquestra de várias vozes.  

Na década de 1920, Bakhtin (2003) e seu grupo de debates postulam que o objetivo 

real da linguagem é a comunicação que se efetua em forma de enunciados e não sob a forma 

de palavras ou frases. Nas situações enunciativas concretas, os signos carregam sentidos que 

são estabelecidos pela palavra em ação. Logo, as práticas discursivas reais refletem, além dos 

sentidos, as condições e as finalidades de cada interlocutor por meio de valores ideológicos 
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em situações dialógicas, que exigem uma recepção ativa do discurso de outrem, isto é, gestos 

de acolhimento da produção enunciativa do interlocutor ou também de desacolhimento.  

Na interação dialógica, os falantes servem-se da língua para atender às suas 

necessidades e finalidades enunciativas concretas, tratando-se de uma relação dinâmica e 

ininterrupta de linguagem. Para Bakhtin (2006), a verdadeira substância da língua não é 

reconhecida como um sistema abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação 

monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social 

da interação verbal, realizada através da enunciação ou enunciações dos falantes na arena 

discursiva.  

Assim, na concepção desse autor na qual nos embasamos nesta pesquisa, a língua em 

sua totalidade concreta, viva, usada na interlocução, tem a propriedade de ser dialógica. Desse 

modo, a língua se manifesta na instância enunciativa e se concretiza na ação discursiva. Para 

caminharmos na direção do discurso, afirmarmos que o resultado da interação entre os 

diversos sujeitos ocorre em vários contextos sociais e culturais marcados historicamente e se 

deve à prática de linguagem realizada em cenas discursivas. Desse modo, “a palavra vai à 

palavra. É no quadro do discurso apreendido do exterior que se efetua a apreensão da 

enunciação de outrem, sua compreensão e sua apreciação, isto é, a orientação ativa do falante” 

(BAKHTIN, 2006, p. 151).  

Notamos aí que há uma relação de copresença entre o engendramento do discurso e o 

contexto de sua produção, que “unem-se por relações dinâmicas, complexas e tensas. É 

impossível compreender qualquer forma de discurso citado sem levá-las em conta” 

(BAKHTIN, 2006, p. 151). Surge, desse dinamismo, a constante interação verbal na arena dos 

signos. É em direção ao corpus desta pesquisa que retomamos a noção de Bakhtin sobre as 

relações entre língua/ sujeito/ história que desestabilizam o conceito clássico sobre o signo 

linguístico. O entendimento de que os enunciados carregam valores ideológicos são tomados, 

depois, pelos estudos discursivos, nos quais o discurso é visto como efeito das práticas 

concretas de comunicação entre os interlocutores organizados socialmente. Como podemos 

ver, no posicionamento de Bakhtin (2003, p. 274), 

  

O discurso só pode existir de fato na forma de enunciações concretas de 

determinados falantes, sujeitos do discurso. O discurso sempre está fundido em 

forma de enunciado pertencente a um determinado sujeito do discurso, e fora dessa 

forma não pode existir. 

 

Segundo reflexões do filósofo, o discurso funciona numa complexa rede de sentidos 

na qual a palavra está imbricada ideologicamente a outros discursos ou valores.  O 

encandeamento dos discursos atua, numa relação de forças centrípetas, para conservar os 
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valores tradicionais; numa relação de forças centrífugas, com o encadeamento dos discursos 

que agem em direção de discursos diferentes. Na lógica da rede comunicativa, os discursos 

não podem ser controlados pelos sujeitos enunciadores, pois, na enunciação, os dizeres podem 

produzir significados inesperados.  

Argumentamos, também, que nos valemos dos postulados bakhtinianos, quando 

estivemos no contexto de produção discursiva dos sujeitos fazendeiros/posseiros referidos em 

Almeida (2003) e dos colaboradores dos municípios de Rubiataba e de Nova América. Isso 

por consideramos, a partir dos pressupostos teóricos do autor, que a língua, por sua natureza, é 

dialógica e ideológica. E ela desempenha essa função de endereçamento dos dizeres. Com 

base então nessa asserção, ressaltamos que, no ato de dialogia dos sujeitos participantes, nós 

respeitamos os seus dizeres na comunicação, com vistas a preservar as suas manifestações 

enunciativas e entender as suas filiações discursivo-ideológicas na linguagem.  

 

2.2 DIALOGISMO E ENUNCIAÇÃO: A CONFIGURAÇÃO DISCURSIVA ENTRE OS 

INTERLOCUTORES 

Compreender a teoria dialógica proposta nos estudos de Bakhtin é admitir que a 

interlocução se deve ao movimento da atitude responsiva dos falantes. Essa responsividade 

ocorre no turno da enunciação de cada sujeito que, ao ter a palavra endereçada a si, já vai 

elaborando uma resposta. A atitude responsiva conecta os enunciadores em gestos de 

compreensão dos dizeres do outro.  Como os enunciados admitem sentidos conforme o 

contexto sócio-histórico de produção, o dialogismo nos faz refletir sobre os encontros e 

desencontros do que está sendo dito agora com os já-ditos de outrora.  

Entendemos que a palavra do outro sempre se faz presente no nosso dizer, e que a 

nossa filiação a dada forma-sujeito se deve à interação dialógica. Quando Bakhtin (2006) 

admite o termo diálogo em seu círculo de estudo, ele parte da noção de enunciação. Para 

compreendermos o conceito, temos que “a enunciação é o produto da interação de dois 

indivíduos socialmente organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser 

substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor” (BAKHTIN, 

2006, p. 114). O diálogo é, pois, mais que a relação frente a frente dos falantes. 

O trânsito dialógico entre os interlocutores é caucionado pela interação, que, por sua 

vez, é mediada pela palavra, que constitui o território comum dos pares no diálogo: locutor e 

interlocutor. No movimento de interação, a palavra necessita de relação com o dizer do outro, 

tal qual coloca frente a frente os interlocutores que se posicionam alternadamente no discurso 

de modo a ter uma atitude responsiva com os dizeres que lhes são endereçados. Trata-se, 



53 

 

assim, de notar que os sujeitos da comunicação desempenham um papel ativo no processo 

dialógico da linguagem.  

A partir da voz de Bakhtin, valemo-nos da asserção de que o diálogo legitima a 

compreensão enunciativa, uma vez que os interlocutores compreendem os enunciados quando 

esses lhes são direcionados e, consequentemente, carecem de uma posição ativa responsiva 

por parte do interlocutor.  Desse modo, a enunciação propõe relações específicas demandadas 

pelas réplicas entre um enunciador e outro. “Essas relações específicas entre as réplicas do 

diálogo são apenas modalidades das relações específicas entre as enunciações plenas no 

processo de comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2003, p. 276).  

Para entender as considerações bakhtinianas sobre o conceito de dialogismo, faz-se 

necessária a definição do termo diálogo no posicionamento do autor. Para Bakhtin (2006, p. 

125): 

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das formas, 

é verdade que das mais importantes, da interação verbal. Mas pode-se compreender 

a palavra “diálogo” num sentido amplo, isto é, não apenas como a comunicação em 

voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de 

qualquer tipo que seja.  

 

Compreendemos que o diálogo se efetua na linguagem entre os membros da 

comunicação discursiva, mas estabelece relações entre o que foi dito antes e o que vai ser dito 

depois, porque as enunciações não são unidades isoladas da língua. Embora partamos das 

unidades da língua, é no nível da interação dos significados, das condições de produção 

discursiva, da interação entre os interlocutores e entre os efeitos de sentido que os diálogos se 

constituem.  

Ao partimos da voz de Bakhtin (2006), seguimos no eixo interpretativo de que a 

mecânica do dialogismo se realiza por meio da dinâmica da discursivização.  Ecos da voz do 

falante repercutem nas vozes alheias. Isso porque o diálogo, conforme o estudioso russo, não 

condiz somente à interação face a face, mas a toda rede discursiva, na qual os discursos são 

sempre atravessados de outros dizeres, havendo, inclusive, um diálogo entre os valores 

sociais. 

Por isso, amparados nos estudos de Bakhtin (2006), tomamos a ideia de que o locutor 

não realiza o discurso inédito na linguagem, pois o seu dizer é construído com a contribuição 

de outros discursos, proferidos em contextos, espaço-tempo e históricos específicos. Cada um 

de nós tem uma memória discursiva a partir das condições de produção dos dizeres. “Isso 

significa que todo discurso é ocupado, atravessado, habitado pelo discurso do outro e, por 

isso, ele é constitutivamente heterogêneo” (FIORIN, 2008, p. 40). Assim, na cena enunciativa, 

o sujeito enunciador considera o discurso do interlocutor a fim de construir o seu. Esse caráter 
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dialógico de todo enunciado no discurso evidencia o fio histórico da linguagem, pois é no viés 

da história que se desnudam os efeitos de sentido das práticas discursivas nas quais atuam os 

sujeitos socialmente organizados.  

Partir, portanto, da dialogia entre os pares no espaço-tempo é considerar a alteridade 

(categoria discutida mais adiante) como via fundamental entre o eu e o outro na corrente de 

comunicação entre grupos socialmente determinados. Nessa perspectiva, queremos 

apresentar, neste estudo, as marcas sócio-histórico-culturais sobre o grupo indígena Tapuia 

em relação de alteridade com os membros regionais dos municípios de Rubiataba e de Nova 

América. 

 Nossa perspectiva é depreender que o dialogismo em situações concretas toma 

formas diversas. Isso significa que os discursos proferidos pelos agentes enunciadores não 

podem ser recebidos, analisados e interpretados fora do vínculo com a situação concreta de 

enunciação, mas dialogicamente relacionados a um antes e um depois. Desse modo, na voz de 

Bakhtin (2006, p. 126), “a comunicação verbal entrelaça inextricavelmente aos outros tipos de 

comunicação e cresce com eles sobre o terreno comum da situação de produção”.  

Considerar o postulado bakhtiniano dentro da conjuntura de interação entre indígenas 

e não-indígenas é a possibilidade desafiadora de compreensão da situação concreta vivenciada 

por dentro por esses interlocutores, a partir de uma visão de fora. Trata-se de estudar a 

dialogia no domínio dos enunciados que carregam consigo muitas vozes, como uma 

verdadeira polifonia de valores enunciados em jogos parafrásticos. É nesse jogo de relações 

entre formações discursivas diferentes que os sentidos e os agentes discursivos se 

apropinquam e se distanciam.  

Na ordem do dialógico e da problematização das diferenças entre o eu e o outro no 

jogo de relações entre formações discursivas distintas, surge a indagação: qual o alcance do 

nosso olhar em relação ao outro, qual o alcance de nossa voz na interação social? A imagem 

que fazemos dos outros pode repercutir vozes anteriores? Pode se repetir em vozes alheias?  

Os mecanismos de Bakhtin em relação ao dialogismo são de aprofundamento da questão, 

visto que ele adentra na noção de dialogia, via interação, para suscitar o fato de que o sujeito 

situado sócio-histórico-culturalmente tende sempre para a direção de alteridade.  

 

2.3 ALTERIDADE: A RECEPÇÃO ATIVA DO DISCURSO DO OUTRO 

 A alteridade, adotada como o cerne da intersubjetividade e não como uma 

representação objetiva da realidade, interessa-nos ser discutida nesta seção. O sentido de que 

nos apropriamos desse conceito nesta pesquisa é o de que Bakhtin (1997, 2006) propõe uma 

interação comunicativa na interação dialógica entre o eu-tu nos espaços socioculturais. Sobre 
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esse conceito, além dos estudos de Bakhtin (1997, 2006), valemo-nos, também, dos 

postulados de Figueiredo e Porto (2007), na obra Figurações da alteridade. 

Ao insistir no princípio da relação dialógica entre os sujeitos produtores de discursos 

num dado contexto social, Bakhtin (2006) expõe as bases da alteridade, ao instituir a recepção 

ativa do discurso de outrem, isto é, todo enunciado, ao ser compreendido pelo interlocutor, 

pressupõe uma resposta. Na interpretação do autor, 

  

o estudo fecundo do diálogo pressupõe, entretanto, uma investigação mais profunda 

das formas usadas na citação do discurso, uma vez que essas formas refletem 

tendências básicas e constantes da recepção ativa do discurso de outrem, e é essa 

recepção, afinal, que é fundamental também para o diálogo (BAKHTIN, 2006, p. 

149). 
  

 A recepção ativa do discurso de outrem rompe com a ideia de assujeitamento do 

sujeito, uma vez que o sujeito é construído nas práticas sociolinguísticas concretas da troca 

comunicativa.  A linguagem, em sua natureza social, presume o movimento de trocas entre o 

sujeito falante e o seu respectivo destinatário, sendo ambos mediados pelo discurso.  

Na mediação entre os interlocutores, a recepção ativa do discurso de outrem exige 

respostas, o que significa confirmar que a dialogia fundamenta a alteridade. Pois, não sendo 

totalmente interpelado, o sujeito não está numa posição passiva, mas assume o lugar de fala 

de modo ativo, cujos dizeres descortinam posicionamentos representativos de lugares 

institucionais.  

 Essa asserção implica no entendimento de que um enunciado clama por resposta, 

seja ela de concordância ou de recusa aos posicionamentos expostos pelo interlocutor. Nesse 

quadro, a alteridade filtra os diálogos e os duelos na arena social, o que consente na afirmação 

de que toda a recepção ativa do discurso de outrem é um processo dinâmico e conflituoso, 

pois, ao produzir um discurso, o sujeito almeja a atitude compreensiva do seu interlocutor. 

 A réplica pressupõe uma compreensão responsiva ativa que evidencia adesão ou 

objeção ao que foi exposto na interação verbal. Segundo Pires (2015, p. 44), “para todo 

discurso é imprescindível uma resposta. Na busca pela compreensão, o discurso vai longe, 

torna-se um elo, entra em diálogo onde o sentido, além de não ter mais fim, contém toda a 

memória coletiva do dizer”.  

A par disso, quando adotamos o conceito de alteridade nesta pesquisa, à luz dos 

estudos de Bakhtin (1997, 2006) e Figueiredo e Porto (2007), o fizemos em resposta ao objeto 

de estudo desta investigação: as práticas discursivas cotidianas, colhidas no contexto 

imediato, são responsáveis por permitir aos sujeitos trocas de experiências prenhes de 

respostas. Ademais, a produção da significação no funcionamento das práticas discursivas 
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cotidianas mostra que as relações entre os sujeitos são o bojo da constituição discursiva, 

sendo esse, também, o cerne da alteridade. 

Rompendo com a concepção clássica do sujeito uno, a alteridade estabelece a relação 

entre o sujeito falante e o sujeito ouvinte, isto é, a relação entre o eu-tu que é fruto do 

dialogismo. Entendemos, assim, que os fundamentos dialógicos sustentam a alteridade. Nesse 

sentido, corroboramos o dito de Bakhtin (1997, p. 185), quando enfoca que “o indivíduo não 

existe fora da alteridade”. No curso da vida, a incompletude do eu é preenchida na medida em 

que esse existe para o outro. O sujeito falante é dialógico pela própria natureza da linguagem, 

que é dialógica, portanto, o seu discurso é carregado de muitas vozes que atuam como uma 

orquestra polifônica.  

Nesse universo, nem sempre as vozes sociais compõem uma tessitura harmônica, 

pois, nos acontecimentos da vida real, as vozes componentes do discurso também se 

digladiam. Logo, a alteridade, ao se constituir numa arena sociocultural, pressupõe o 

estranhamento das diferenças, embora o estranhamento configure, em certa medida, uma 

forma de identificação do eu em frente ao tu. Isso deve ser feito com cautela a fim de não se 

negar a forma-sujeito do outro, mas positivá-lo em suas singularidades. Pois, na arena 

dialógica, a manifestação dos paradoxos entre os diálogos e os duelos nos espaços 

socioculturais vai se corporificando na compreensão do outro, sem utilizar de sobreposições 

pré-discursivas.  

Nas ideias de Bakhtin (1997), notamos que o fundamento da alteridade está no 

dialogismo, aliás, na posição de organizador do diálogo, não sendo o sujeito um mero 

participante, porque antes desempenha uma posição responsiva ativa, alternada a cada réplica. 

Vejamos:  

É no diálogo real que esta alternância dos sujeitos falantes é observada de modo 

mais direto e evidente; os enunciados dos interlocutores (parceiros do diálogo), a 

que chamamos de réplicas, alternam-se regularmente nele. O diálogo, por sua 

clareza e simplicidade, é a forma clássica da comunicação verbal. Cada réplica, por 

mais breve e fragmentária que seja, possui um acabamento específico que expressa a 

posição do locutor, sendo possível responder, sendo possível tomar, com relação a 

essa réplica, uma posição responsiva (BAKHTIN, 1997, p. 294). 
  

 No fragmento do autor, ao discorrer sobre a posição responsiva do sujeito na 

interação verbal, avaliamos a existência de um tripé: o locutor, o interlocutor e o discurso. A 

cada réplica, os sujeitos falantes trocam de posição, ora assumindo o lugar de falante, ora 

ocupando o lugar de ouvinte. Como o discurso não é uniforme, justamente por trazer em si a 

heterogeneidade polifônica, ele continua a mediar o diálogo. Nesse processo ininterrupto, a 

alteridade aparece como resultado da constituição desse sujeito que ocupa diferentes formas-
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sujeito, mas que também é prenhe de criar diferentes formas de individuação nas interações 

sociais, desde que lhes apresentem as condições de produção.   

As ações do sujeito no discurso são orientadas de modo a constituí-lo. Desse modo, a 

passagem do tu em direção ao eu e a do eu em direção ao tu implica um movimento 

transgressor. Nesse movimento dialético e complexo, a alteridade aproxima os sujeitos nas 

redes de relação, mas não pode excluí-los em sua singularidade. Tal qual uma construção 

sociocultural e discursiva, a alteridade, nas palavras de Porto (2007, p. 138), é compreendida 

na seguinte explicação:  

  

o outro varia segundo o contexto em que está. Devido a seu caráter relacional, ser 

outro significa ser o outro de alguém, de quem ele é o complemento, ainda que este 

alguém não tenha consciência disso. Descobrir o outro em si mesmo é tomar 

consciência de sua própria incompletude e de seu inacabamento, é saber que é 

impossível para uma pessoa resumir-se a uma só face identitária. Objeto de 

fascinação de medo, de sedução e de repulsa, o outro não pode ser explicado em 

termos de essencialismo.  

 

Desse modo, o reconhecimento de si através da visão do outro configura a relação de 

alteridade, embora o outro ocupe uma posição de (in)visibilidade. Por isso, o reconhecimento 

da sua presença não deve significar a configuração da teatralização da relação entre o eu-tu. 

Na contemporaneidade, as alteridades são marcadas de modo complexo, sendo explicadas em 

muitos contextos em termos de essencialismo. Um interesse central para nós, nesta pesquisa, é 

compreender o processo de estar com o outro nos espaços de enunciação da atualidade, mas 

sem cair na encruzilhada de essencializar o outro.  

No essencialismo, não há o reconhecimento da alteridade, pois ou se exclui a 

diversidade ou se assimila o outro por meio de sua transformação numa forma-sujeito 

idealizada. Na busca de reconhecimento da alteridade entre sujeitos situados 

socioculturalmente, observamos os discursos que os de fora arregimentam, que são 

posicionamentos axiológicos sobre os modos de apresentação do ser Tapuia na 

contemporaneidade. Valemo-nos de tal categoria, aliás, cara aos estudos do discurso, 

justamente por se trazer no bojo de seu sentido consensos e dissensos. Afirmamos isso 

porque, no contato com o outro, consideramos a identificação de sua singularidade com vista 

a valorizar e a respeitar a diversidade e não negá-la, embora saibamos que não é exatamente o 

que vem acontecendo na modernidade. 

 Enfim, os desdobramentos de reflexões sobre a alteridade nos levam a reconhecer 

que somos igualmente diferentes; é aceitar o outro e positivar a sua identidade, sem apresentá-

lo como indivíduo degenerado com base numa classificação de tipo ideal e uniforme de 

sujeito. Buscar olhar o outro, a partir desse lugar, é contestar projetos homogeneizantes e 
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essencialistas de subjetividades cujo objetivo é “trazer a „outridade‟ cada vez mais à tona de 

forma a possibilitar criativos e produtivos intercâmbios entre as várias formas de se criar e 

existir na contemporaneidade” (FIGUEIREDO; PORTO, 2007, p. 232). 

 

2.4 PLURIVOCIDADE: AS VOZES SOCIAIS ENGENDRADAS NO DISCURSO 

Ao tratar das vozes sociais nos enunciados, apropriamo-nos da categoria polifônica 

esboçada por Bakhtin (2003, 2006). Para delinear os sentidos em torno da polifonia, o autor 

parte da análise das vozes das personagens e do autor na ordem do discurso literário, no qual 

o conceito de polifonia é apresentado numa vertente metafórica e que diz respeito à 

particularidade da reunião de várias vozes referentes ao caráter inacabável do diálogo 

polifônico. Compreendemos que a categorização diz respeito ao dialogismo das vozes das 

personagens na cenografia estético-expressiva da obra literária. Mas a noção de polifonia é 

tomada pelos estudos linguísticos e abre a oportunidade de observar a polifonia em todos os 

enunciados, o que traz consigo um caráter de heterogeneidade discursiva. 

Nessa perspectiva, falamos do entrecruzamento de vozes sociais no contexto dos 

municípios de Rubiataba, de Nova América e de terras indígenas Carretão. Essa região foi 

estudada por meio dos enunciados de alguns sujeitos, com a finalidade de observar o 

movimento de alteridade estabelecido entre os sujeitos dessas localidades. Justificamos que, 

de início, adentramos nos estudos polifônicos com vistas a compreender os efeitos de sentido 

que ecoam da pluralidade de vozes dos cidadãos rubiatabenses e novo-americanos que 

intentam nas suas produções discursivas representar modelos sociais dos povos Tapuia. Desse 

modo, para os objetivos deste estudo, defendemos, conforme Bakhtin (2006), a manifestação 

da superposição de vozes na enunciação dos sujeitos nos espaços organizados de modo sócio-

ideológico-culturais.  

Delineamos os sentidos em torno da polifonia e esboçamos o processo pelo qual, 

eventualmente, desencadeia-se toda a tessitura que envolve os posicionamentos dos sujeitos 

na ordem do dizer. Cada enunciador expõe às filiações a determinada ideologia e deixa ecoar 

e transparecer, no seu discurso, as suas formações imaginárias e ideológicas sobre os sujeitos 

do Carretão. Aliás, esse intrincado tecido polifônico cauciona a credibilidade aos enunciados 

analisados, em se tratando daqueles que emergiram de situações concretas de interação entre 

alguns sujeitos regionais não-indígenas das cidades de Rubiataba e de Nova América. 

Recorremos à noção de polifonia a fim de traçarmos o caminho analítico para a compreensão 

tanto dos dizeres dos participantes quanto dos seus silêncios na ordem do discurso.  

Discorremos, mediante o viés bakhtiniano, sobre a noção de polifonia no quadro da 

enunciação, que diz respeito à característica dialógica do discurso manifestada entre os pares 
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organizados socialmente em atividade dinâmica de linguagem. Embora na dialética entre os 

interlocutores as trocas discursivas sejam endereçadas pela produção do diálogo, os discursos 

não pertencem individualmente aos sujeitos falantes, mas vão e voltam, em se tratando dos 

dizeres que são gerados no meio sócio-histórico. Logo, as práticas discursivas concretas 

dizem respeito às vozes de uma dada sociedade situada espaço-temporalmente.  

Podemos confirmar então com Bakhtin (2006) que, na dinâmica da polifonia, o 

movimento de construção discursiva se dá na ação de apropriação de discursos alheios, mas 

não são tão alheios assim. Isso porque a palavra como constitutiva do signo ideológico não 

pertence a este ou aquele sujeito, mas estabelece uma dialética interna da palavra. Por isso, a 

palavra circula sua órbita no interior das atitudes responsivas dos sujeitos. Nesse sentido, a 

noção de autoria em Bakhtin (2006) é questionada, porque ninguém fala primeiro, mas 

falamos sempre a partir do que já foi dito antes, colocando em questão a palavra como signo 

ideológico por excelência.  

É possível perceber, assim, que esses conceitos permeiam a noção de polifonia, 

principalmente porque a linguagem funciona numa cadeia ininterrupta de enunciados e de 

constantes sentidos. Vê-se que os enunciados não funcionam somente no domínio do 

individual, mas, sobretudo, na arena dos signos ideológicos pela produção do diálogo. O 

processo dialógico parte de um falante e é endereçado a um outro. Assim, a arena social é o 

território da multivocalidade, onde, no jogo de interação, os sujeitos dialogam e duelam no 

entrelugar da linguagem e dos sentidos, uma vez que, nos postulados bakhtinianos, essa é o 

produto vivo da coletividade social e histórica.  

A ideia de polifonia dialoga com o entendimento de Pêcheux (1995) sobre o universo 

da ilusão de liberdade e escolha dos dizeres, alinhada ao conceito de formação discursiva. 

Com base em Bakhtin, vemos que os indivíduos fazem suas escolhas linguísticas no ato da 

fala. Na enunciação, nossa atenção se dirige à ação da responsividade das vozes dos sujeitos 

nos espaços de enunciação. Em suma, valemo-nos da noção de polifonia para apresentar como 

as imagens de si e do outro emanam dos dizeres dos sujeitos. Desse modo, queremos, a partir 

da análise da plurivocidade que ecoa dos espaços discursivos do estado de Goiás, 

especificamente nos territórios de Rubiataba e de Nova América, verificar como os efeitos de 

sentido são gestados em torno da realidade vivida pelos indígenas, como os Tapuia, no 

contexto desses territórios.  

Além disso, recorremos à noção de polifonia justamente para mostrar que, no 

processo interacional sócio-ideológico dos espaços discursivos supramencionados, há 

manifestação de diferentes formações discursivas, que ora se confrontam, ora concordam. 

Como salientado, a dinâmica da língua surge dos interlocutores, que endereçam seus dizeres a 
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outros sujeitos no ato da enunciação e os valores discursivos como vão aparecer também na 

Análise do Discurso (doravante AD). 

 

2.5  PERSPECTIVAS DA ANÁLISE DO DISCURSO 

 A AD busca compreender os processos de interpretação dos sentidos dos enunciados 

dentro de seus contextos de produção. Dessa forma, preocupa-se em investigar como o 

discurso é posto no dizer e coloca em evidência os efeitos de sentido na ordem sócio-

histórica. Entendemos, em nossa pesquisa, que as práticas discursivas coletadas são 

gerenciadas em torno da figura do indígena e geram significações preenchidas de formações 

imaginárias sociais sobre a população indígena Tapuia no estado de Goiás.  

A AD iniciou-se ao desencadear uma corrente teórica que questionava o 

estruturalismo e repensava os conceitos dos intelectuais envolvidos nesses estudos. Tal 

processo tem a ver com o engajamento de intelectuais com a militância política e intelectual 

na primeira fase da AD, na França. Esses intelectuais se propunham denunciar discursos 

políticos e identificavam uma série de ideários passíveis de serem realizados caso fossem 

superadas determinadas estruturas sociais. Vemos que, no curso histórico da AD, os autores 

estiveram inicialmente preocupados com a militância política e intelectual ocorrida na França, 

como Althusser, entre os anos de 1969-1972. Mas como houve uma mudança, a AD passou a 

verificar que os valores inseridos nos enunciados podem ser de ordem variada e não só de 

ordem política. 

Courtine (2009), mais tarde, faz-nos compreender que o objeto de estudo desse 

primeiro período esteve ligado à análise de corpus político. A partir de 1973, nos entremeios 

de uma conjuntura teórico-política, a linha dos estudos teóricos do discurso propõe uma 

reavaliação e ressignificação dos estudos, levando em conta não só os valores político-sociais, 

mas também quaisquer outros tipos de valores sociais. 

Assim, a conjuntura social e histórica desse período é de emergência, reconstrução e 

construção do objeto de estudo, sobretudo em torno de uma nova vertente epistemológica no 

campo de pesquisa. Desse modo, Pêcheux se coloca como um dos nomes representativos da 

AD e elabora o que se configura como teoria do discurso num espaço comum entre o 

marxismo histórico e a política. E, após a revisão dos seus próprios dispositivos teóricos, 

comunga a sua teoria sobre o discurso epistemes da Linguística e da teoria psicanalítica 

freudiana, com base nas leituras de Lacan sobre o objeto de estudo de Freud: o sujeito da 

psicanálise.  Pêcheux, na ressignificação de estudos anteriores e na contramão de correntes 

dominantes na época e corroborando suas ideias às de Dubois, partilha com esse, entre outros 
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intelectuais, “as mesmas evidências sobre a luta de classes, sobre a história, sobre o 

movimento social” (MALDIDIER, 2010, p. 11).  

Não obstante, o crescente interesse pelos estudos linguísticos nessa vertente 

direciona de forma decisiva o que se nomeia como estudos discursivos. Assim, a linguística 

como ciência-piloto fomenta as bases de possibilidades de desenvolvimento da AD. Na voz 

de Maldidier (2010), a superação da linguística saussuriana por Pêcheux centra-se na 

estratégia de que a linguagem possui relações com as condições de produção discursiva e isso 

intervém na materialidade do texto e de sua relação com o já-dito.   

Como a linguagem é vista como dialógica e heterogênea, para Pêcheux (1997), os 

valores discursivos são afetados por atravessamentos de outros discursos que emanaram 

sentidos em outros contextos históricos. Todavia, muitos dizeres são resgatados na atualidade 

pela memória discursiva e produzem novos efeitos de sentido. Assim, o universo do já-dito 

está em constante devir, a partir dos dispositivos históricos. De um lado, entendemos a 

constante rotatividade discursiva no próprio movimento da história; de outro, faz-se 

necessário entender o que se delineou por categoria de discurso na teoria em torno desse 

objeto. 

Quando a AD especifica as condições de produção do discurso na cena enunciativa 

como decisiva para a interpretação dos enunciados, reforça a ideia de heterogeneidade 

discursiva proposta por Bakhtin.  Com vistas à apreensão dos sentidos nos engendramentos de 

Pêcheux (1997, p. 163), avalizamos o seu dizer “o efeito-sujeito como interior sem interior, e 

isso pela determinação do real (exterior), e especificamente acrescentamos do interdiscurso 

como real (exterior)”.  Segundo esse autor, a relação do discurso com a ideologia convoca 

para a cena enunciativa os sujeitos, que deixam transparecer, nas suas formações discursivas, 

os seus valores. Portanto, as formações discursivas ou ideológicas do sujeito, ao atravessarem 

o campo discursivo, escancaram, inconscientemente, o que ele pensa de si, o que pensa do 

outro e a imagem que pensa que o outro cria de si. Essas são formações imaginárias que o 

enunciador faz de seu interlocutor a partir dos papéis desempenhados no processo da 

enunciação. 

Cada sujeito faz uma imagem de si e uma imagem do outro no discurso e esse jogo 

de formações imaginárias são fabricadas pelos sujeitos na ordem das formações discursivas e 

sedimentam-se nos espaços sociais. Esses valores dispersos na arena do discurso são 

partilhados pelos sujeitos em determinados momentos sócio-históricos, mas muitas vezes 

ficam na memória coletiva. Como esses valores partilhados constroem estereótipos a partir de 

elementos próprios do imaginário ideológico, muitos sujeitos enunciam discursos aos quais se 
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filiou no decorrer da vida. Nessa perspectiva, os sentidos dos dizeres são produzidos numa 

constante relação entre o já-dito, o que se está dizendo e o que se está por dizer.  

Assim, cada formação discursiva aciona uma memória discursiva coletiva e “o 

estoque de significados preexistentes” pode adquirir outros sentidos na situação das condições 

de produção que se apresentam no ato do dizer. 

 

2.5.1 O discurso e o sujeito  

Para análise do corpus deste estudo, que trata dos discursos produzidos por alguns 

sujeitos no universo espaço-temporal dos municípios de Rubiataba e de Nova América, 

esclarecemos a importância de estudar a noção de sujeito nos domínios dos estudos 

discursivos. Para tanto, tomamos como ponto de partida a categoria de sujeito dialógico, 

concebida nos postulados do método sociológico do filósofo russo Bakhtin.  

Na acepção de Bakhtin (2006), o sujeito não existe sozinho, só existe em relação a 

outro interlocutor. Em relação a Bakhtin (2006), quando este propõe que a linguagem coloca 

os enunciadores em relação de troca, notadamente, a questão sobre o sujeito dialógico centra-

se no exercício da dialogia. Este, aliás, não exaure o domínio linguístico, pois os enunciadores 

mantêm relações de troca na exterioridade a partir da interação linguística, haja vista que é 

através dela e mediante as condições de produção que o sentido é gerado em dado território 

socialmente organizado no espaço e no tempo.  

Enfocar, conforme Bakhtin, (2003), a noção de sujeito polifônico é tratar a questão 

do sujeito no domínio da interação verbal. A compreensão da interação do locutor direciona 

sua palavra a um interlocutor real ou virtual, numa dada situação social, histórica e cultural. 

Isso nos leva ao entendimento de que, na teorização de Bakhtin (2006), o enfoque do sujeito 

centra-se na noção do dialogismo; trata-se de sujeitos falantes de natureza social e empírica 

que interagem via linguagem. Essa interação é construída no domínio dos signos que são 

revestidos de valores. É crucial, portanto, salientar que o sujeito, para Bakhtin (2006), se 

constitui nas interações sociais através do dialogismo estabelecido entre os interlocutores. 

 Outro ponto importante a salientar é que, de forma alguma, o ser discursivo, nos 

postulados pecheutianos, pode ser considerado como sujeito, pois a interlocução coloca em 

ação a plurivocidade do falante. Ou seja, os signos ideológicos, por sua natureza, põem em 

situação de enunciação, nos contextos sociais, os interlocutores. Assim, na orientação de 

Pêcheux, a realização da formação discursiva se legitima entre o eu e o tu, como também 

revela os papéis desempenhados no espaço-tempo de constituição da voz dos falantes. Assim, 

em nossa pesquisa, os enunciados dos colaboradores sobre o sujeito Tapuia, em uma dada 

conjuntura social, preenchem uma determinada forma-sujeito a ser ocupada no discurso.  
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Para Fernandes (2007), a voz desse sujeito revela o seu lugar social, expressando 

assim um conjunto de outras vozes integrantes de dada realidade social. Desse modo, a 

significação em torno do sujeito plurivocal é revestida de valores próprios da práxis cotidiana, 

uma vez que ele é um ser social, envolto de uma coletividade. Essa coletividade é composta 

por outros agentes sócio-histórico-culturais, o que significa afirmar que a voz dos 

interlocutores transmite a palavra do outro. Para Pêcheux (1997), isso caracteriza a 

interpelação do sujeito falante por meio da enunciação do outro. Desse modo, ao resgatar o 

discurso de outrem no seu dizer pela funcionalidade da memória, notamos que o sujeito, em 

sua incompletude, se constitui sujeito dialógico na projeção com o outro.  

Para a compreensão do sujeito numa perspectiva de alteridade em práticas de 

subjetividades, apropriamo-nos do conceito de heteroglossia, que parte de tal categoria para se 

referir às diferentes vozes sociais que estão atravessadas à constituição da(s) identidade(s) dos 

sujeitos na arena social. Nesta, aliás, os sujeitos se apropinquam e se afastam, evidenciando, 

portanto, a sua heterogeneidade. Pêcheux (1997), ao afirmar que os sentidos são inseparáveis 

do social e do histórico, atribui à linguagem o seu caráter ideológico.  

Não há uma relação limítrofe entre o sujeito, o enunciado e a ideologia, haja vista 

que o sujeito revela uma heterogeneidade constitutiva, em que há constitutivamente no 

discurso do locutor o dizer do outro (AUTHIER, 1984, apud ORLANDI, 1990). Authier 

dedicou-se ao estudo da heterogeneidade e considerou que pode aparecer mostrada, quando o 

discurso desmascara a não-autonomia e não-originalidade no sujeito. Já a heterogeneidade 

dita ocorre quando o enunciador chama a atenção para ela por meio de palavras, uma vez que 

ele escolhe o seu dizer na ordem de possibilidades discursivas. Todavia, o sujeito do discurso, 

na AD, realiza seu enunciado iludido pela ideia de que se pode dizer o que pretende, mas não 

é o dono de seu dizer. Trata-se de uma “proteção necessária para que um discurso seja 

mantido” (ORLANDI, 1990, p. 39).  

Nesse jogo entre os sujeitos, o discurso é socioideológico e Pêcheux (1997), 

ressignificando o conceito de ideologia, entende que o sujeito não é totalmente assujeitado, 

como também não é origem absoluta do seu dizer. Assim, Pêcheux (1995) esboça a noção de 

esquecimento, com vistas a esclarecer que o sujeito falante tem a ilusão de ser a fonte de 

sentido no discurso. No esquecimento nº 1, de modo inconsciente e ideológico, o sujeito se 

coloca como dono do seu discurso, o que lhe dá a ilusão de ser fonte primária do seu dizer, 

desconsiderando o caráter do já-dito na ordem do discurso.  

O esquecimento nº 2, de natureza semiconsciente, é ligado à enunciação e diz 

respeito à falha do sujeito que se vê na posição de autonomia como formulador do seu 

enunciado. Com isso, a concepção de um sujeito idealizado é rebatida nos estudos 
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pecheutianos. Igualmente, o sujeito como centro do seu dizer torna-se uma ilusão necessária, 

já que o seu discurso se funda em direção aos discursos dos interlocutores. Salientamos, 

portanto, que, no entrelaçamento entre o linguístico, o histórico e o ideológico, a prática 

enunciativa torna-se, fundamentalmente, uma questão importante nos efeitos de sentido. 

Logo, também é importante para a interpretação discursiva. 

 Concordamos, então, que o sujeito da AD, em sua formação, se constitui no domínio 

do linguístico imbricado ao sócio-histórico-ideológico, principalmente por estar situado no 

espaço-tempo.  

 

2.5.2 A dialética das estruturas sociais: o discurso do cotidiano e a ideologia 

Entender os gestos de leitura em torno do vocábulo ideologia no quadro da AD leva-

nos à asserção de que não há homogeneidade na aplicação do termo, principalmente pelo seu 

uso a partir de distintas filiações teóricas. Para o nosso propósito, no entanto, esboçamos o 

conceito de ideologia com base no posicionamento de Pêcheux (1997), que tem pontos de 

contato com o de Bakhtin (2006). A articulação teórica entre os autores se deve, sobretudo, ao 

entendimento de que ambos partem da associação inextricável do linguístico ao sócio-

histórico-ideológico a fim de traçar as bases da relação entre o histórico, o ideológico e a 

linguagem, isto é, o discurso.   

Nos estudos de Bakhtin (2006), a categoria ideologia diz respeito às reflexões 

marxistas em torno da relação entre a superestrutura e a infraestrutura.  Para Bakhtin (2006), a 

ideologia, ao ser condicionada à superestrutura ideológica, coloca-se acima da infraestrutura a 

realidade social. Entendemos que todas as formas de interação verbal entre os indivíduos são 

derivadas da dialética interna entre as estruturas sociais. Assim, as variações ideológicas são 

reações às transformações ininterruptas que acontecem no cotidiano da infraestrutura. Essa 

homologia determina o signo, que, aliás, é regulado pelas redes de interações organizadas 

tanto pelos indivíduos em sociedade quanto pelas regulações das superestruturas.  

Fazendo referência à filosofia marxista, os engendramentos de Pêcheux (1996) 

apontam para a existência de uma relação dialética interna entre a infraestrutura e a 

superestrutura. Como a infraestrutura determina a ideologia, destarte, toda a esfera ideológica 

se apresenta como um conjunto indizível cujos elementos, sem exceção, reagem a uma 

transformação da infraestrutura. A relação entre as ideologias fomentadas nas instituições 

legitimadoras de saber/poder e que é reproduzida nos discursos de determinados grupos 

sociais retrata, de modo tipicamente exemplar, as funções desempenhadas pela infraestrutura 

e superestrutura nos espaços sociais do cotidiano a partir do estudo do signo linguístico. Isso 

se aproxima de Bakhtin (2006, p. 46), ao afirmar que “o estudo do signo linguístico permite 
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observar mais facilmente e de forma mais profunda a continuidade do processo dialético de 

evolução que vai da infraestrutura à superestrutura”.   

Desse modo, as palavras proferidas pelos sujeitos colaboradores dos munícipios de 

Rubiataba e de Nova América carregam uma carga de valores socioculturais que, de um lado, 

desvelam as suas formações discursivas e de outro expressam os interdiscursos condicionados 

às suas filiações ideológicas. A situação social imediata apresentada nesses municípios é 

responsável pelos sentidos empregados nos dizeres analisados no corpus deste estudo. Assim 

não desconsideramos a dialética entre as estruturas, sobretudo, porque a palavra está 

carregada de conteúdo e de sentido ideológico a partir de uma infinidade de fios ideológicos 

que medeia as estruturas sociais.    

A investigação da representação do ethos discursivo indígena Tapuia sustenta o 

nosso trabalho de compreensão do objeto, principalmente com ênfase na aplicação do 

conceito de linguagem como prática social e cognitiva. Isto é, entendemos que, no método 

dialético, o ponto de partida é a realidade, pois é essa que cria o pensamento. Aliás, é essa 

dualidade que permite o entendimento da palavra dos sujeitos entrevistados nesta pesquisa, 

pois os sentidos abrangem simultaneamente os consensos e dissensos que estão sempre se 

renovando, justamente porque o signo ideológico é ambivalente, reflete e refrata a 

heterogeneidade da realidade. Portanto, não desvincula, também, os jogos das diferenças entre 

as alteridades no cotidiano das condições de produção da enunciação.  

Desse modo, a partir dos sentidos que preenchem a dialética interna homologada 

entre as estruturas sociais, direcionamos a nossa atenção para a compreensão da representação 

que os sujeitos dos municípios supracitados realizam dos remanescentes indígenas Tapuia, 

uma vez que a imagem construída desses povos é exposta nos dizeres dos rubiatabenses e 

novo-americanos, constituindo-se como efeito ideológico. E tudo o que é ideológico, 

conforme Bakhtin (2006), possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo.   

 

2.5.3 O discurso, as formações discursivas e as formações ideológicas  

Vimos, na seção anterior, que a palavra como signo ideológico por natureza projeta 

no enunciado o efeito do signo na ação de refratar e refletir a realidade material e as suas 

transformações/evoluções históricas.  Nessa direção, inferimos que há uma relação semântica 

entre os dispositivos semióticos, ideológicos e a formação discursiva, principalmente trazendo 

para a cenografia textual os ecos de Pêcheux (1997) acerca do conceito de formação 

discursiva (FD). 

 Ressaltamos que, para observarmos a temática da FD, é necessário esboçar, por sua 

vez, a categoria formação ideológica (FI). Na vertente pêcheutiana, a FD centra-se na questão 



66 

 

do que pode e deve ser dito numa dada FI. Notadamente, vê-se que não há uma relação 

estanque entre uma categoria e outra.  Para Fernandes (2007, p. 58), “uma formação 

discursiva resulta de um campo de configurações que colocam em emergência os dizeres e os 

sujeitos socialmente organizados em um momento histórico específico”.   

Apesar de compreendermos que a mecânica da FD se direciona para o movimento 

dos dizeres, logo, da heterogeneidade discursiva no âmbito do intradiscurso e do 

interdiscurso. Percebemos que uma determinada FD não se confina numa época específica da 

história, ainda mais levando em consideração que a memória coletiva coloca em atuação a 

paráfrase e o pré-construído. Isso traz para a atualidade dizeres de outras épocas, mas que são 

atualizados nos dizeres dos sujeitos, e “se fazem presentes sob novas condições de produção, 

integrando novo contexto histórico e, consequentemente, possibilitando outros efeitos de 

sentido” (FERNANDES, 2007, p. 59). 

 Conforme o entendimento de Gedrat (2006), a formação discursiva resulta do 

entrecruzamento de diferentes ideologias nos discursos, logo, da diversidade de dizeres dos 

sujeitos, que, por sua vez, revelam as formações ideológicas heterogêneas.  Isto é, a 

manifestação no discurso, numa determinada formação ideológica, em uma situação de 

enunciação específica, evidencia o lugar do sujeito na FD. Assim, a FD põe em evidência as 

escolhas discursivas dos sujeitos no interior de uma FI, demolindo essa última a ilusória 

soberania de escolha do sujeito em relação ao seu dizer, pois as escolhas dos discursos são 

direcionadas pelas FIs, que fazem parte da memória discursiva.  

As FIs se caracterizam por constituir um conjunto difuso de representações e que 

atuam com as posições de classes e seus antagonismos.  Os antagonismos revelam que as FIs 

podem entrar em conflito em relação às outras, no conjunto de determinados acontecimentos 

que ocorrem num dado campo ideológico de uma determinada formação social. Confirmamos 

com Pêcheux (1997) que essas FIs se concretizam na materialidade social por meio das FDs. 

No domínio hermenêutico dos conceitos arrolados, consideramos as FDs e FIs dos 

sujeitos não-indígenas, colaboradores da nossa pesquisa, em sua conjuntura social. Daí 

analisamos como esses sujeitos atuam nos espaços-tempo por meio da linguagem. 

Observamos como, a partir das relações de encontro e confronto entre as FDs e FIs dos 

entrevistados, os sujeitos colaboradores constroem determinados ethé do indígena Tapuia. 

Para tanto, consideramos o caráter político-ideológico do discurso, pois “nesse quadro é 

considerada a relação das ideologias com o discurso” (COURTINE, 2009, p. 72). Ademais, se 

o ethos sobre o indígena instaura efeitos de sentido, não o faz de forma estanque. Antes 

compreendemos que os processos de significação em torno da imagem de si e do outro 

colocam em funcionamento as FDs e FIs coadunadas aos dispositivos discursivos do centro-
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europeu colonizador.  

Com essa discussão, objetivamos, na parte da análise do corpus, observar se as FDs e 

FIs dos sujeitos de Rubiataba e de Nova América, na conjuntura social desses municípios, 

apresentam em seus dizeres traços de uma produção discursiva projetada na desigualdade 

social. Essa desigualdade radicaliza as distinções dos sujeitos Tapuia, ao mesmo tempo em 

que parece sufocar a emergência de reconhecimento de seus Direitos Humanos.  

 

2.5.4 O discurso e as condições de produção discursiva  

As condições nas quais o discurso é produzido trazem as possibilidades de como 

interpretar as construções dos processos discursivos dos sujeitos, sendo essa uma categoria 

proposta nos estudos pêcheutianos.  

E, para falarmos em condições de produção, precisamos entender o estatuto do ser 

enunciador nas situações intersubjetivas. Portanto, para desestabilizar a semântica do termo, 

conforme Pêcheux (1997), primeiramente ressaltamos a conexão entre os enunciadores, na 

qual os indivíduos se constituem sujeitos a partir da interação em uma coletividade de sujeitos 

conectados numa trama discursiva.  Essa coletividade “impõe sua marca ideológica a cada um 

deles sob a forma de uma „socialização‟ do indivíduo nas „relações sociais‟ concebidas como 

relações intersubjetivas” (PÊCHEUX, 1997, p. 155).  

A teoria de Pêcheux (1997) explicita que todo indivíduo “sempre-já-sujeito” coaduna 

com as evidências da teoria do discurso de que os agentes discursivos são fabricados no 

movimento de interação com os pares nas situações de enunciação. Definimos como 

condições de produção as ligações entre os acontecimentos no movimento sócio-histórico-

ideológico. Para tanto, consideramos as regularidades das formações discursivas e os seus 

efeitos de sentido nas práticas enunciativas dos sujeitos.  

Ao postular a proposição, a exemplo de Pêcheux (1997), tomamos a noção de 

condições de produção, não de modo isolado, mas a partir do entendimento de que a memória 

discursiva está vinculada às circunstâncias ou ao contexto determinante do dizer. Avaliemos o 

discurso do texto abaixo: “Eu não sei se ele é um Tapuio, um índio apurado, ele não tem 

muita aparência assim de índio não, o que tava com ele até tem, mas ele não tem muito assim 

não (C2)”. O enunciador não reconhece o indígena pelas suas características físicas, o que nos 

remete às noções que fazem parte da memória discursiva que carrega. 

 O dizer no enunciado confirma o que Pêcheux (1997), ao estudar os acontecimentos 

discursivos na conjuntura das relações de forças, propõe sobre as condições de produção que 

são o lugar dos acontecimentos das práxis discursivas.  Nessa perspectiva, fazemos referência 

à história, embora, em movimento espiral, não restringimos a identificação dos fatores 
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espaço-tempo como determinantes das condições de geração dos enunciados, haja vista que 

não desprezamos os domínios da memória. Logo, os já-ditos são recuperados quando 

acionados pela memória discursiva.  

Tanto é que, nas transcrições, há a presença das condições de produção que remetem 

aos discursos do período colonial entrecruzados à atual conjuntura em que estão inseridos os 

remanescentes Tapuia. Ao analisarmos as práticas discursivas dos entrevistados, a ênfase 

recai nos acontecimentos históricos cujos sentidos são recuperados no espaço social, desde 

quando se apresentem as condições de produção (CP). Notamos que, em seus dizeres, os 

sujeitos colaboradores constroem uma relação de interdiscursividade com os acontecimentos 

do período colonial, principalmente pelo diálogo entre os discursos. Embora as CP digam 

respeito a tempo-espaços diferentes, ainda assim coaduna a memória discursiva com 

acontecimentos históricos e acontecimentos discursivos.   

Desse modo, ao considerar as mobilizações das condições de produção que fazem 

menção ao período colonial e suas coordenadas espaço-temporais, acionamos a relação entre a 

materialidade histórica e a materialidade simbólica cujos efeitos no campo semântico 

mostram que mais do que uma relação argumentativa há uma relação de base discursiva.  

Conforme Orlandi (1990, p. 29), “trata-se, por sua vez, de pensar a materialidade do sentido e 

do sujeito, seus modos de constituição histórica”.  Courtine (2009, p.108), numa redefinição 

das condições de produção, propõe o termo numa relação não limítrofe com as relações de 

classe, ou seja, “a um estado das contradições ideológicas de classe em uma conjuntura 

histórica”. 

 Tanto ele como Pêcheux (1997) inauguram, no quadro das condições de produção, uma 

percepção dos embates ideológicos entre os sujeitos, a partir da relação entre a materialidade 

da linguagem com a materialidade da história. Nesse sentido, as produções discursivas dos 

agentes sociais são interpretadas e apreendidas no campo da história.  Comprovemos isso no 

retrato do corpus:  

 

P: Por que o senhor acha que ele não conseguiu fazer, por que ele chegou atrasado? 

C6: Não! é porque é é é, igual o caso, é índio né. Mas é índio assim, informatizado. 

É índio estudado, é índio inteligente. Né índio assim, igual índio socado lá do meio 

do mato não, É ÍNDIO DA CIDADE MESMO (C6).  
 

Nota-se que há um jogo de ambiguidades na cena enunciativa e que forma o campo 

de sentidos criado no interior das formações discursivas a que se filiam os sujeitos. As 

ambiguidades entre urbano e rural vão ganhando corpo na medida em que o já dito vai se 

atualizando no evento enunciativo e se cristalizam a partir de elementos ideológicos que 

acionam a memória colonial.  
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 Nesse universo ideológico externo, a história fica no entremeio dos discursos ditos e 

dos que estão por dizer, embora esses não sejam novos, sobretudo pela constante repetição.  

Com a repetição do enunciado, a exemplo do colaborador no espelho do corpus antecipado, o 

dizer traz traços de já-ditos. E, ao repeti-los, os colaboradores recuperam dos dizeres os 

sentidos que jamais foram esboçados. 

A afirmação “é índio né” constata a afirmação de que o novo está nas condições de 

produção e não no que está sendo enunciado.  O dito do colaborador em questão retoma os 

dizeres de essencialização da figura do indígena brasileiro no período de colonização. Ao 

mesmo tempo, nega os modos de apresentação dos indígenas considerados “índios socados lá 

no mato” e afirma a visibilidade dos indígenas integrados às cidades. O aspecto de novidade 

que a memória discursiva aciona está na sutileza de certos dispositivos que são legitimados no 

ato discursivo, tais quais os elementos atrelados ao binômio saber/poder e que são 

manifestados na enunciação do sujeito. Portanto, nesse processo discursivo em que as 

condições de produção são compreendidas na dinâmica da relação entre a materialidade 

linguística e a materialidade histórica, a afirmação é de que essas condições são fundamentais 

para o entendimento das produções discursivas e a geração de sentidos acerca da forma-

sujeito Tapuia.  

Os dizeres de essencialização retomam as ambiguidades que vão sendo construídas 

no jogo das antíteses entre indígena selvagem/civilizado, isto é, entre os “socados lá no mato” 

e “indígenas das cidades”.  Em decorrência, no campo semântico, a forma-sujeito Tapuia está 

ligada a formações discursivas e ideológicas dos membros das cidades de Rubiataba e de 

Nova América, que quase sempre representam a imagem desses povos de modo ambíguo, 

porque ora a descrição é a de indígenas idílicos e selvagens, contrastada com a imagem, ora 

elaborada de indígenas emancipados, vistos pelos indivíduos desses municípios.  

Assim, a forma-sujeito formada sobre o indígena Tapuia oscila entre o que os 

membros das cidades conferem aos indígenas, como ocupantes das posições ora de 

“selvagem”, ora “urbanizado”.  Cabe aos citadinos, com base em formações ideológicas 

externas, inferir informações acerca da imagem desses povos, o que se configura como uma 

forma de invasão de alteridade. Essas representações ambivalentes recaem na forma-sujeito 

dos Tapuia, por isso nos respaldamos, também, nas noções de arquivo e memória discursiva, 

visto que as condições de produção servem de base para os dizeres dos não-indígenas sobre os 

povos indígenas. A conjectura é revestida de já-ditos, gestados nas formações discursivas 

próprias do pensamento que projeta no dizer a invisibilidade das alteridades. Assim se 

cristalizam cenas validadas semelhantes às produzidas nas formações discursivas do agente 

colonizador do centro-europeu.  
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Desse modo, o sujeito deixa no subtendido do enunciado que o indígena “socado lá 

no mato” é ignorante, em oposição aos integrados à civilização branca. Os modos atraentes da 

urbanização conferem aos indígenas ditos integrados capacidades intelectuais, porque são 

vistos como “índio da cidade mesmo”. Sendo assim, o indígena urbanizado é visto em 

condição de superioridade em relação àquele que vive “no mato”.  As condições de produção 

dos atos de fala dos sujeitos colaboradores exigem que façamos um retorno às condições de 

produção manifestadas no período colonial brasileiro contra os povos indígenas, ou melhor, 

na memória discursiva.  

A partir disso, realizamos uma dialogia nos interstícios do discurso e tentamos 

compreender se ainda há, nos dizeres dos entrevistados, a manutenção de um pensamento 

revestido de desigualdade social sobre os grupos indígenas, especificamente os Tapuia, 

localizados no Carretão. Nesse processo, apropriamo-nos dos conceitos de arquivo e de 

memória discursiva, assunto do próximo tópico.  

 

2.5.5 O discurso, o arquivo e a memória discursiva 

Sem dúvida, ao tratar da questão indígena nos conceitos da AD, é impossível não 

fazer menção às categorias arquivo e memória discursiva. Primeiro, porque falar da 

conjuntura indígena brasileira, especificamente no estado de Goiás, e seus efeitos de sentido 

na atualidade, requer que façamos um retorno histórico. O histórico vem a fim de 

desdobrarmos alguns questionamentos ainda em pauta em torno da realidade dos povos 

indígenas em geral. Segundo, porque mapear as formas de representação dos sujeitos 

indígenas por meio de discursos dos sujeitos não-indígenas cauciona a manipulação da 

identidade étnica indígena e exige trazer para a atualidade os dispositivos do conceito de 

arquivo ligado à memória histórica coletiva.  

Para a apresentação dos conceitos arquivo e memória, pautamos teoricamente em 

leituras de obras da AD que tratam dos conceitos supracitados. Embasamo-nos em Pêcheux 

(2010) em referência à categoria arquivo; em Orlandi (2005) e Courtine (2009) acerca de 

memória discursiva. Na articulação do diálogo entre eles, atentamo-nos para os pontos de 

encontro e desencontro entre os conceitos em destaque. Pêcheux (2010) considera o arquivo 

na ordem discursiva e, para isso, considera os documentos como discursos. Discurso aqui não 

está no lugar do (dis)curso histórico apenas,  mas considerando suas condições de produção  e 

também os efeitos de sentido e as interpretações concernentes à questão na perspectiva de 

hoje.  

Pontuamos, então, conforme Pêcheux (2010), que os gestos de leitura e interpretação 

de documentos históricos estão povoados por leituras plurais e polêmicas. Isso ocorre porque, 
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nos gestos de leitura do arquivo, consideramos o “trabalho de arquivo enquanto relação do 

arquivo com ele-mesmo, em uma série de conjunturas, trabalho da memória histórica em 

perpétuo confronto consigo mesmo” (PÊCHEUX, 2010, p. 51). Assim, ao tomar o texto do 

corpus, tentamos compreender a dinâmica do arquivo a partir das condições de produção, para 

tentar apreender os pontos da tensão discursiva no movimento de articulação entre o 

linguístico, o político e o histórico. Para tanto, a história é, fundamentalmente, observada em 

sua movência, pois a consideramos num curso espiral, em que ela “está ligada a práticas e não 

ao tempo em si. Ela se organiza tendo como parâmetros as relações de poder e de sentidos, e 

não a cronologia” (ORLANDI, 1990, p. 35).  

O modelo de ciência, tal qual o positivismo, tomava os documentos na ordem linear 

da história. O tratamento dado abrangia um parâmetro matemático, a leitura e os efeitos de 

interpretação que, por vezes, eram deslocados da realidade sócio-histórica. Assim, a leitura do 

arquivo, para Pêcheux (2010), leva a sua atenção para a análise dos documentos não só como 

documentos, mas como discurso. Isso significa dizer que o analista na mecânica de entrada 

nos documentos focaliza-se na hermenêutica do texto a fim de atingir os gestos de leitura que 

busquem a construção de outros sentidos para a história. Dadas essas noções, analisamos o 

enunciado “É! Se você vê, se eles conversá com você assim, você não pensa que é: é: é deles 

lá não, é igual nois assim mesmo, normal”. 

O acontecimento de fala citado acima remete aos acontecimentos do período dos 

sistemas colonial e imperial brasileiro. Nesse enunciado sobre a identidade indígena, esta é 

formulada a partir da presença de traços distintivos étnicos. Desse modo, fica implícito que os 

indígenas isentos desses traços não são indígenas e ocorre a negação da sua identidade real. 

Observamos que o sentido do termo “normal” refere-se a uma maneira de repetir pré-

conceitos acerca dos indígenas “vistos” com baixo grau de distintividade étnica. Esses 

sentidos são resgatados pela memória e pelo arquivo, que, no campo do interdiscurso, 

relacionam acontecimentos discursivos e acontecimentos históricos. 

Tais dizeres revelam mais uma faceta conhecida desde o processo colonial brasileiro. 

Desse modo, a história do indígena contada pelo não-indígena, no processo de formação da 

identidade nacional do Brasil, aparece-nos como a narrativa da colonização.  Essa narrativa 

recupera uma série de estereótipos que reverberam nos discursos essencialistas sobre os 

elementos indígenas como parte da memória discursiva. Em síntese, os posicionamentos 

discursivos emanados do período colonial não desaparecem, mas não apagam os discursos 

como valores, que se mantêm na construção de mundos possíveis, de realidades sociais do 

outro, aparentemente diferentes.  
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Conforme interpretação de Orlandi (2005, p. 31), o interdiscurso traz para a 

atualidade o já-dito, numa dada conjuntura discursiva, e faz referência a acontecimentos 

discursivos que parecem esquecidos. Assim, a memória discursiva compreende “o saber 

discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído; o já-dito 

que está na base do dizível, sustentando cada tomada de palavra”. Compreendemos, então, 

que o interdiscurso possibilita os dizeres desde que as condições de produção se apresentem, 

apesar de os processos de significações serem evocados pelas formações discursivas. Essas 

últimas, por sua vez, acionam as formações ideológicas dos sujeitos, revelando na 

configuração enunciativa a presença das marcas de dizeres outros que retornam sob nova 

figuração.  

Desse modo, no domínio da memória discursiva, “o dizer não é propriedade 

particular, as palavras não são nossas. Elas se significam pela história e pela língua” 

(ORLANDI, 2005, p. 32). Nesse âmbito, o que foi verbalizado, numa dada cadeia enunciativa 

e num dado momento sócio-histórico-ideológico, produz efeitos de sentido quando 

evocado/resgatado nos signos ideológicos dos sujeitos no momento de fala. Nesse sentido, a 

mecânica de acionamento da memória discursiva refere-se à retomada que fazemos aos 

enunciados que já existiam no espaço-tempo e que são resgatados em nossos dizeres, 

produzindo outros sentidos e reverberando a memória discursiva. 

Entendemos a memória discursiva no âmbito da problemática do discurso, com apoio 

da AD. Courtine (2009, p. 104) convida a nossa atenção para a semântica em torno dessa 

noção como a “existência histórica do enunciado no interior de práticas discursivas regradas 

por aparelhos ideológicos”. Ao fazer menção à memória discursiva, esse autor propõe que ela 

irrompa na atualidade do acontecimento. Assim, ela instaura, na manifestação discursiva, o 

caráter de novidade do já-dito numa interligação com a memória.  

Courtine (2009) explicita, ainda, que se trata de uma memória cujos efeitos estão 

articulados às formações discursivas dos sujeitos. Essas, por sua vez, trazem para o domínio 

da atualidade o interdiscurso e o pré-construído. Significa afirmar que a memória, sob a forma 

de manifestações discursivas, mantém relações com as condições sócio-históricas e “os 

processos cognitivos implicados na memória dos textos” (COURTINE, 2009, p. 105).  

   Mapeamos a noção de arquivo e de memória discursiva a fim de trazermos, para o 

domínio da atualidade, acontecimentos do passado sócio-histórico-cultural indígena e analisá-

los nas malhas da AD. Buscamos, nessa trajetória, entender a articulação entre a fabricação da 

imagem de si e do outro no ethos discursivo, representativo da imagem do indígena Tapuia. 

Enfocamos o arquivo e a memória discursiva com ênfase na apreensão dos efeitos de sentido 

produzidos nos atos de fala coletados.  
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2.5.6 O discurso e as formações imaginárias  

Vamos observar as representações que se sedimentam nos espaços sociais acerca da 

imagem dos povos indígenas, sobretudo nos contextos antes colonizados pelos portugueses. 

Sabemos que os efeitos de sentido do discurso português predominaram nas memórias e nas 

tradições sociais pela predominância do saber colonizador no esforço de dominação e de 

segregação. Para dar conta da análise de tais representações, entramos num complexo campo 

de disputas discursivas. De um lado, temos as fronteiras da afirmação dos discursos 

colonizadores sobre um ethos depreciativo sobre os indígenas com práticas discursivas tão 

duradouras que, ainda neste início do século XXI, reproduzem as formações imaginárias das 

sociedades não-indígenas. De outro lado, os indígenas tentam afirmar suas especificidades e, 

por mais de cinco séculos, têm o seu discurso negado reiteradamente.  

Assim, as formações imaginárias dos indígenas sobre si e as formações imaginárias 

do não-indígena sobre o indígena apontam para o conceito explicitado por Pêcheux (1995, 

p.73) de que “o ideológico, enquanto „representação‟ imaginária, está, por essa razão, 

necessariamente subordinado às forças materiais que dirigem os homens”. Com isso, esse 

autor se debruça sobre o aparecimento dos sentidos ligados aos valores ideológicos, que, em 

muitas das vezes, se mantêm ocultos nos enunciados e devem ser verificados na enunciação. 

Nessa vertente, as formações imaginárias vinculam-se ao discurso, isto é, fixam-se em 

representações que os sujeitos fazem um dos outros no ato de enunciação. 

Dessa forma, na vertente pêuchetiana, as formações imaginárias equivalem de si e do 

outro que se configuram no entrecruzamento dos ditos e não-ditos. Toda vez que 

direcionamos um dizer a um outro, fazemos uma construção imaginária de nosso papel de 

falante e do outro interlocutor. Assim, cada falante que se apresenta mostra, no ato de fala, os 

posicionamentos ideológicos de si. Conforme Pêcheux (1995, p. 167), o sujeito que enuncia 

realiza “a incorporação-dissimulação dos elementos do inter-discurso: a unidade (imaginária) 

do sujeito, sua identidade presente-passada-futura encontra aqui um de seus fundamentos”.  

Com isso, os enunciados que tomamos do nosso corpus carregam as formações 

imaginárias que envolvem imagens que os sujeitos fazem de si e do outro no discurso. 

Consideramos que essas imagens estão recobertas das formações discursivas acumuladas na 

memória discursiva. No jogo da interlocução, o sujeito cria uma representação imaginária do 

outro e manifesta tal projeção por meio de estratégias ideológico-discursivas. Desse modo, as 

formações imaginárias se delineiam num complexo jogo de imagens, no qual o sujeito 

enunciador projeta conjecturas imaginárias sobre si como falante, sobre o outro interlocutor, 

ao mesmo tempo em que expõe as formações imaginárias sobre aquele de quem fala. Além 
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disso, o enunciador tenta apreender quais formações imaginárias o interlocutor faz de si como 

falante. 

Ao refletirmos sobre as formações imaginárias como mecanismos de funcionamento 

do discurso, atreladas às relações entre os sujeitos nas malhas sociais e resultantes de 

processos discursivos estabilizados em outras realidades, argumentamos sobre a manifestação 

colonialista no século XIX. A narrativa dos europeus, a exemplo do romance indianista O 

Guarani, de Alencar (2002), assumiu alguns aspectos novos, diferente dos cronistas 

portugueses desse período que se referem à cosmologia indianista a partir de discursos em 

torno do saber/poder. Apesar de tais narradores sustentarem suas ideologias próprias do 

centro-europeu, o texto do romance, em determinada descrição, mostra o poder do discurso de 

aculturação deixando à vista os antagonismos e os seus efeitos de sentido presentes no século 

XIX. Vejamos um excerto de O Guarani:  

Era de alta estatura; tinha as mãos delicadas; a perna ágil e nervosa, ornada com uma 

axorca de frutos amarelos, apoiava-se sobre um pé pequeno, mas firme no andar e 

veloz na corrida. Segurava o arco e as flechas com a mão direita caída e, com a 

esquerda, matinha verticalmente diante de si um longo forcado de pau enegrecido 

pelo fogo (ALENCAR, 2002, p. 32).  

 

O imaginário sociocultural indica, na descrição dos atributos físicos do índio, uma 

beleza física que é marcada de imediato por uma necessidade estético-literária de se criar uma 

imagem positiva do personagem principal por meio de um ethos valorizado em outro contexto 

sócio-histórico-cultural. Ou seja, a imagem do indígena Peri aparece por meio da 

representatividade de signos corporais tipicamente estrangeiros. Vale ressaltar que, no 

romance, a subjetividade de Peri se constitui mais ao final da obra, pela construção de um 

ethos formado pela aquisição de uma competência pragmática alheia aos saberes sócio-

histórico-culturais dos indígenas brasileiros. Isso nos leva ao gesto de interpretação de que o 

autor optou por criar em Peri uma corporalidade e um desempenho sociocultural com efeitos 

de sentido referentes à realidade espaço-temporal do centro colonizador. Por isso, 

consideramos o poder do discurso ao se alicerçar nos dispositivos ideológicos e políticos do 

centro europeu, o que reverbera nos imaginários sobre o indígena no conjunto enunciativo. 

 Como necessidade estético-literária, a imagem do indígena Guarani na narrativa é 

refletida a partir dos desdobramentos de alteridades e atende aos interesses do jogo de poder 

no romance. Todavia, a visibilidade do elemento colonizador na aparência de Peri denuncia a 

ambivalência representativa do elemento indígena e invisibiliza os saberes, a memória, a 

cultura e a identidade nacional dos indígenas na obra, e mais, na história brasileira. Sendo 

assim, a imagem que se forjou sobre o indígena desde a colonização cristalizou-se no 
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imaginário social (ethe), mas se tratava de pseudoverdades sobre a cosmologia dos povos 

indígenas em território brasileiro (NASCIMENTO, 2014). 

De maneira geral, os brasileiros não deixam de ser seduzidos por descrições 

alimentadas por uma vontade de verdade e tomam discursos colonialistas que partem de um 

lirismo e de um imaginário autóctone lusitano. Referindo-se à questão, Orlandi (1990, p. 97) 

afirma que “a construção desse imaginário faz parte das suas formas de conquistas. Um 

imaginário que, no fim do século XVIII e começo do XIX, se disciplinou e se explicitou nas 

suas formas de objetividade”, ou seja, a ênfase centra-se na busca de uma legitimação 

científica para seu dizer. Essa necessidade de legitimação discursiva apresentada nos registros 

dos cronistas aponta para a perspectiva da alteridade, mais precisamente para o olhar da 

Europa sobre a cosmologia do índio. Ademais, “a forma de registrar os dados, de construir a 

sua imagem no interior de um contexto em que se dá a conhecer o Novo Mundo, é parte 

constitutiva desse imaginário, necessário aos mecanismos de dominação da época” 

(ORLANDI, 1990, p. 100, grifo da autora). 

 Na análise do corpus desta pesquisa, interessamo-nos em observar se há traços dos 

mecanismos discursivos de dominação dessa época, presentes, ainda, nas manifestações dos 

colaboradores. Para tanto, apoiamo-nos na categoria de formação imaginária (FI), o que exige 

uma compreensão dessa categoria neste capítulo. Nosso objetivo é compreender não só o 

conceito de FI com base nos estudos de Pêcheux (1995) e Orlandi (1990), mas apreender os 

processos significativos, próprios do arquivo colonialista, aliados às respectivas formações 

discursivas do período colonial brasileiro presentes nos discursos da atualidade, mais 

especificamente nos dizeres de alguns sujeitos de Rubiataba e de Nova América.  

Consideramos, de acordo com Orlandi (2005, p. 40), que o mecanismo da FI “produz 

imagens dos sujeitos, assim como do objeto do discurso, dentro de uma conjuntura sócio-

histórica”. A fabricação das imagens no enfoque das produções imaginárias se obtém fazendo 

incidir sobre o plano do discurso a projeção do ser empírico das situações concretas cotidianas 

para a forma de sujeito na ordem discursiva. Vê-se, assim, que a FI é uma das vias que 

desemboca no funcionamento do discurso. Como ela se constitui na relação dialógica, isso 

significa afirmar que ela deve o seu funcionamento à interlocução entre os sujeitos. Aliás, por 

se valer do modo como os sujeitos se mostram no discurso, ela põe em funcionamento os seus 

mecanismos a partir das condições de produção que se apresentam, visando depreender os 

processos de significação sobre o interlocutor.  

 Desse modo, primada num princípio de alteridade, a FI se coloca no entremeio entre 

os pares dialógicos, o eu e o outro, sendo necessária para a sua validação na ordem do 

discurso. Nesse sentido, nesta dissertação, a questão que aponta para a formação imaginária 



76 

 

sobre o indígena é recorrente nos domínios ideológicos a partir dos dispositivos discursivos 

da política portuguesa em solos brasileiros, isto é, pelo estabelecimento das relações advindas 

do binômio saber/poder colonial. Tomemos, pois, as considerações justapostas na busca de 

compreensão dos processos de sentido formulados pela articulação da inter-relação entre os 

domínios linguísticos, políticos e históricos nos municípios em foco neste estudo. 

Trata-se de verificar o jogo das formações imaginárias que circulam na arena 

discursiva numa temporalidade articulada a outra. Isso a fim de depreender, nas circunstâncias 

da enunciação, as imagens que se constroem dos Tapuia em suas formas-sujeito. Finalmente, 

mobilizamos, na seção seguinte, a discussão em torno do conceito de formação imaginária 

que se aproxima muito da concepção de ethos discursivo, com base nos estudos de 

Maingueneau (2008).  

 

2.6 A IMAGEM DE SI NO DISCURSO: UM PERCURSO DE SENTIDOS EM TORNO DA 

NOÇÃO DE ETHOS 

Em toda produção discursiva, no processo de enunciação, o locutor faz uma 

formação imaginária de seu interlocutor e vice-versa. Essa construção de uma imagem de si e 

do outro conduz o enunciador a assumir, de certo modo, uma posição discursiva.  Isso 

significa que os efeitos de sentido no jogo da produção de identidades incluem a construção 

de subjetividades e alteridades nos interstícios do discurso. Desse modo, a noção da imagem 

de si ou de ethos a que nos referimos nesta dissertação é a de ethos discursivo descrito por 

Maingueneau (2008), cuja justificativa está atrelada ao fato de que esta pesquisa é mobilizada 

na área da AD.  

 

2.6.1 Os sentidos da Retórica Aristotélica na Análise do Discurso 

  A formulação do conceito de ethos surge com Aristóteles, que entende tal conceito 

como a imagem que o falante emite de si ao auditório. Logo, não diz respeito à identidade do 

orador, mas a uma imagem de perspectiva persuasiva, criada no interior do discurso oral de 

modo a efetivar uma confiança no destinatário.  

Assim, Amossy (2005) estuda esse conceito de ethos a partir da articulação entre a 

pragmática e a sociologia, realçando a maneira como o orador se apresenta em seu dizer e 

mostra os seus traços de honestidade para evidenciar se ele é digno de credibilidade ou não 

diante do auditório. Cabe ao interlocutor a responsabilidade de discernimento quanto à 

credibilidade ou não do dizer do locutor no conjunto de suas virtudes e de seus modos. 

Seguindo os rastros de Aristóteles, notamos que o sentido de ethos se configura nas bases de 

dois campos de sentidos opositores, embora complementares. O primeiro, com o sentido 
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moral, coaduna a epieíkeia (virtudes do orador), a phronesis (prudência), a aretê (virtude) e a 

eunoia (benevolência) (MAINGUENEAU, 2008).  

O segundo campo focaliza o processo de geração de sentido na neutralidade e que, 

em seu conjunto, reúne “termos como hábitos, modos e costumes ou caráter” (EGSS, 2005, p. 

30, grifos do autor).   Desse modo, com base nesses campos de sentidos, a noção de ethos na 

Retórica designa um tipo de prova na qual o orador se vale dos elementos da oralidade e de 

atributos físicos para apresentar o seu dizer. Nessa proposição, vê-se que o ethos está ligado a 

uma perspectiva persuasiva, de modo a efetivar uma confiança no destinatário pela imagem 

que é conferida pelo locutor. Imagem, aliás, que é construída na ordem do discurso e deve 

resultar em efeitos de sentidos críveis.  

Maingueneau (2008) parte dos efeitos semânticos da Retórica e traça ressignificações 

sobre a noção de ethos. Esse autor promove o reaparecimento desse conceito nos estudos da 

teoria do discurso e considera a perspectiva enunciativa de um ethos discursivo. Com isso, 

designa um tipo de prova retórica em que o enunciador forma uma imagem de si. Para esse 

autor, a eficácia do ethos discursivo não se situa somente no âmbito da tradição oral, mas 

também nos textos escritos, pois é pelo discurso que o enunciador revela uma imagem de si e 

do outro. Nos textos escritos, o autorretrato do enunciador é notado em seu estilo, que, por sua 

vez, é coadunado à sua forma-sujeito, às condições de produção do discurso, às suas 

formações discursivas e às formações ideológicas.  

A partir do exposto, verificamos que esse autor integra o conceito de ethos nos 

domínios enunciativos. Ao recuperar, em seus trabalhos, o estudo dessa teoria dentro do 

quadro da AD, ele o faz de modo a promover a sua ressignificação. Daí a conceituação de 

ethos discursivo, que, grosso modo, refere-se à imagem que é construída acerca dos sujeitos 

enunciadores no discurso. Numa concepção mais elaborada, Maingueneau (2005, p. 69) 

assente que “a noção de ethos permite, de fato, refletir sobre o processo mais geral da adesão 

de sujeitos a uma certa posição discursiva”.  

No quadro da interação, os sujeitos constroem representações das imagens um dos 

outros, sendo esse um processo dinâmico e que não flui de modo estanque dos atributos 

somáticos dos indivíduos. Os estatutos do ethos discursivo na AD implicam dizer que essa 

categoria é associada a uma corporalidade, que, aliás, “apoia-se, então, sobre um conjunto 

difuso de representações sociais valorizadas ou desvalorizadas” (MAINGUENEAU, 2005, p. 

72).   

Desse modo, apreendemos que são os traços de caráter que mobilizavam ethos na 

Retórica grega, mas recebe ressignificação ao entender que “a prova pelo ethos mobiliza tudo 

o que, na enunciação discursiva, contribui para emitir uma imagem do orador destinada ao 
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auditório. Tom de voz, modulação da fala, escolha das palavras e dos argumentos, gestos, 

mímicas, olhar, postura, adornos etc” (MAINGUENEAU, 2008, p. 56). Assim, a eficácia do 

ethos discursivo está em causar uma boa imagem no interlocutor, ou seja, no outro em 

situação dialógica. Concordamos que a eficácia do ethos discursivo está irrevogavelmente 

atrelada a uma corporalidade e está condicionada à transmissão de uma imagem. 

Falamos de corporalidade para enfocar as representações que os sujeitos realizam na 

instância enunciativa. Tais representações evidenciam as projeções que interlocutores fazem 

uns dos outros e que são reveladas em seus discursos. Para Maingueneau (2008, p. 59), 

  

A questão do ethos está ligada à da construção da identidade. Cada tomada da 

palavra implica, ao mesmo tempo, levar em conta representações que os parceiros 

fazem um dos outros e a estratégia da fala de um locutor que orienta o discurso de 

forma a sugerir através dele certa identidade.   

  

A questão do ethos articulada à categoria identidade, no domínio do ethos discursivo, 

implica observar as relações de alteridade entre indígenas e não-indígenas. Nosso propósito é 

apresentar, no discurso dos colaboradores, as representações que esses sujeitos fazem dos 

indígenas Tapuia e que sugerem tipos de ethe. Para Oliveira (1976), a estrutura social a que 

são submetidos os povos indígenas, em contextos de alteridade aproximada, representa a 

identidade indígena a partir de um sistema de referências de caráter ideológico-discursivo.  

Observamos, no dizer de Oliveira (1976, p. 20), que “o conjunto dos modos de 

identificação seriam da ordem do discurso (e particularmente de um discurso ideológico)”.  

Nessa afirmação, notamos que a ideologia, a partir das categorias de Bakhtin (2006) e 

Pêcheux (1995, 1997), funciona como um amalgamento de valores. Os valores ideológicos 

são da ordem das situações concretas e manifestam-se nos posicionamentos discursivos e 

escolhas dos sujeitos para determinada formação discursiva.   

A questão da identidade étnica é subjacente aos processos de identificação e 

desidentificação de um sujeito com os outros nas estruturas sociais. Para Oliveira (1976), tal 

fenômeno está ligado à “cultura de contato” entre indígenas e elementos da sociedade não-

indígena.  

  

Nesse sentido, essa “cultura do contato” pode ser mais do que um sistema de 

valores, sendo o conjunto de representações (em que se incluem também os valores) 

que um grupo étnico faz da situação de contato em que está inserido e nos termos da 

qual classifica (identifica) a si próprio e aos outros (OLIVEIRA, 1976, p. 23; grifos 

do autor). 
 

Apresentar os modos de fabricação da identidade virtual do povo Tapuia, a partir das 

construções discursivas dos sujeitos dos municípios circunvizinhos, coloca em foco a questão 

identitária. A finalidade de contextualização da relação entre sujeitos próximos 
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territorialmente centra-se na possibilidade de positividade da autoimagem étnico-identitária 

dos Tapuia. A partir do enfoque teórico da fricção interétnica, esboçada por Oliveira (1976), 

Moura (2008) propõe que a compreensão dos mecanismos de relação entre a coletividade 

Tapuia e a população adjacente se dê pela etnogênese.  

Para Paiva (2009), os processos de etnogênese devem levar em conta os processos de 

etnificação e etnocídio que o acompanham. Justamente, por esses se debruçarem sobre o 

entendimento da reconfiguração de identidades étnicas. Nesse processo, os indivíduos das 

sociedades que circulam em zonas fronteiriças com os povos indígenas precisam se 

conscientizar de que a sociabilidade entre as alteridades dilui as tentativas de forjar uma 

identidade para os indígenas, o que não corresponde às suas convicções epistemológicas e 

cosmológicas.  

Os remanescentes Tapuia não forjam uma identificação de si alinhada às injunções 

discursivizadas sobre sua corporalidade, mas os não-indígenas o fazem causando uma 

desintegração de suas convicções cosmológicas. Assim, ao tomar a categoria corporalidade e 

suas formas de subjetivação neste estudo, buscamos compreender a ação do discurso 

manifestada sobre a relação discurso, sujeito e corpo. Essa relação desemboca no 

questionamento que segue: ao considerar os efeitos de sentido em torno das produções 

discursivas sobre os corpos dos sujeitos indígenas, podemos afirmar que os corpos dos 

sujeitos são vistos como os sujeitos?  

Sobre isso, ao tomar o corpo como fronteira de identidade, Luciano (2006, p. 30) 

escreve que “cada índio pertence a um povo, a uma etnia identificada por uma denominação 

própria”, ou seja, cada grupo étnico, no domínio da etnogênese, possui seus atributos 

socioculturais que servem para marcar as suas unidades e diferenças a fim de manter viva a 

manutenção da identidade étnica nas relações de contato.  

Vê-se que o ethos “recobre não somente a dimensão verbal, mas também o conjunto 

das determinações físicas e psíquicas associadas ao „fiador‟ pelas representações coletivas” 

(MAINGUENEAU, 2005, p. 65). Nessa instância, buscamos investigar como a imagem do 

indígena é concebida pelo interlocutor de modo a entender como são fabricados os efeitos de 

sentido em torno do ethos do índio no contexto dos municípios goianos já citados.  

Investigamos, portanto, como alguns sujeitos das cidades de Rubiataba e de Nova 

América constroem representações do ethos do enunciador antes mesmo que ele fale. Nesse 

sentido, é importante discorrer sobre a distinção entre ethos pré-discursivo e ethos discursivo 

(dito/mostrado). Esse é o assunto do tópico seguinte. 

 

2.6.2 Ethos pré-discursivo e ethos discursivo 
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Ao ressignificar o conceito de ethos nos estudos do discurso, Maingueneau (2005, 

2008) trata dessa tópica nos engendramentos da cena enunciativa. Sendo assim, a relação 

intersubjetiva entre os sujeitos em práticas de linguagem, em situações sócio-históricas 

definidas, é considerada o cerne da questão. Nessa linha semântica, o autor se distancia de 

Aristóteles, justamente por não considerar o estudo do ethos apenas nos domínios 

persuasivos. Maingueneau (2008) não aparta os posicionamentos do sujeito, sobretudo as 

filiações e desfiliações a determinado posicionamento discursivo. 

 No que tange à cena enunciativa, o ethos compõe-se de duas faces que se 

complementam mutuamente, tal como: o ethos pré-discursivo e o ethos discursivo. Para esse 

autor (2008), no campo do pré-discursivo, as formulações da imagem do outro no discurso se 

realizam no espaço extradiscursivo para, em seguida, se estabilizar em formações discursivas 

no intradiscursivo. Analogamente, argumentamos que, nesse universo, o interlocutor cria 

representações imaginárias sobre a imagem do outro, no caso o indígena Tapuia, antes mesmo 

de esse se manifestar discursivamente.  Como o ethos discursivo comporta o que é dito e o 

que é mostrado no nível enunciativo, distinguimos o que é dito e o que é mostrado no ethos 

discursivo.   

Maingueneau (2008, p. 71) nota que “a distinção entre o ethos dito e o ethos 

mostrado inscreve-se nos extremos de uma linha contínua, já que é impossível definir uma 

fronteira nítida entre o „dito‟ sugerido e o „mostrado‟”. Ao tratar das noções a serem 

desenroladas, Maingueneau (2008) propõe um esquema, reproduzido por nós, 

especificamente para que entendamos que a construção do ethos discursivo se dá nos 

interstícios do pré-discursivo, discursivo (mostrado e dito) e nas formulações de estereótipos 

sociais. Vejamos o quadro na página seguinte: 
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                                Ethos 

 

     Ethos pré-discursivo                             Ethos discursivo 

                                                                                                                 

 

                                                                Ethos dito                            Ethos mostrado                

                                                (referências diretas ao                                    

                                        enunciador, cenas validadas...) 

                                                   

 

 

 

Estereótipos 

Quadro 8- Relação dialéticas entre o ethos pré-discursivo e o ethos discursivo 

Fonte: Reprodução do quadro esquemático proposto por Maingueneau (2005, p. 83). 

  

Um esquema como esse mostra os elos entre os julgamentos de valor sobre o outro 

no domínio das formações imaginárias, visto que se observa o dito e a sua exterioridade, 

clarificando a relação de alteridade no âmbito de constituição do ethos discursivo. 

Observemos que há uma rede no esquema cujas setas apontam para o entrelaçado de linhas 

que formam um tecido de sentidos. Os sentidos advindos das relações entre o ethos pré-

discursivo (só pela observação) e o discursivo (dito ou mostrado) trazem para a linha de frente 

os dizeres de representações, identidades e estereótipos sobre a diversidade, tal qual a que diz 

respeito às minorias sociais.  

Em sentido espiral, num constante devir, as representações marcadas no domínio das 

cenas validadas são apresentadas no esquema como referências diretas ao enunciador, em que 

as formações socioculturais proferidas no discurso tendem a estereotipar e, 

consequentemente, homogeneizar identidades consideradas diferentes do ponto de vista 

conservador de certos grupos sociais. Como exemplo, citamos os negros e os indígenas que há 

séculos foram entregues violentamente aos efeitos de dominação e doutrinação colonial, o que 

repercute na exclusão da positividade das diferenças. 

As formações imaginárias são responsáveis pela gênese da imagem virtual do outro e 

se acopla ao ethos pré-discursivo a fim de se solidificar no ethos discursivo. Por isso, há no 

esquema uma constante interação entre o ethos pré-discursivo e o discursivo, marcada no 
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quadro esquemático, sobretudo, pelas setas que vão e vêm. Essa dialética mostra que as 

representações inferidas pelos sujeitos, de uns sobre os outros, vão se solidificar como uma 

matriz no ethos discursivo, isto é, no dito ou mostrado, passando, portanto, a ser preenchida 

de sentido numa dada temporalidade.  Aliás, as representações socioculturais não ocorrem de 

forma unilateral, mas se compõem pela adesão a inúmeros discursos advindos dos vários 

campos presentes na sociedade.  

Colocada essa observação, é imprescindível atentar para o valor simbólico presente 

nas relações entre não-indígenas e indígenas cujas interferências dos mais variados campos 

discursivos tendem a influenciar na prevalência das imagens virtuais sobre a identidade real 

desses povos ou mesmo naturalizar certos vieses. A partir do ininterrupto dinamismo 

apresentado no esquema acima, acrescentamos que, no domínio do ethos, seja ele pré-

discursivo ou discursivo, é preciso ponderar sobre as fronteiras da alteridade, entre nós e os 

outros.   

Essas fronteiras, no âmbito da alteridade, significam reiterar que os sujeitos 

enxergam os outros a partir do seu próprio olhar, ação que não ocorre destituída das 

formações ideológicas de si e do outro. Assim, a representação que o outro constrói do 

enunciador antes de ele produzir o seu discurso diz da antecipação do interlocutor em projetar 

formações imaginárias do enunciador a partir de informações gerais e não específicas. 

Analogamente, diz-se da decisão conclusa do coenunciador sobre o enunciador a partir de 

conjecturas que o coenunciador tece no campo discursivo sobre o enunciador antes mesmo de 

avaliar ou descobrir o real. Desse modo, os sujeitos agem como espelhos ao refletir a imagem 

do outro.   

Nessa linha de raciocínio e com base no esquema, analisamos que o ethos prévio que 

se cria dos Tapuia, num primeiro momento, fundamenta-se no domínio extradiscursivo, com 

base nas cenas enunciativas e nos aspectos corporais do outro. Assim, verificamos que o 

corpo do outro/ indígena funciona como território de identificação e desidentificação na ação 

enunciativa. Trata-se da relação consubstancial da troca verbal, na qual os sujeitos, ao se 

identificarem com o seu interlocutor, demonstram congruências, ao passo em que pode 

demonstrar incongruências ao se desidentificar. Em ambos os casos, ao construir seus pré-

julgamentos sobre os indígenas Tapuia em sua enunciação, o sujeito mostra os indícios das 

formações ideológicas a que está ligado.   

Ao tratar do papel de influência de um sujeito sobre o outro, ou do conhecimento 

superficial sobre o outro, pareceu-nos importante verificar a noção de estereótipo. Isso 

porque, em nosso entendimento, esse conceito está na dialética que entrecruza o ethos pré-

discursivo ao ethos discursivo e merece ser discutido, ainda que em breves parágrafos. Numa 
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perspectiva argumentativa, Amossy (2005, p. 126) define que “o estereótipo permite designar 

os modos de raciocínio próprios a um grupo e os conteúdos globais do setor da doxa
3
 na qual 

ele se situa”. Na engrenagem discursiva, o coenunciador só pode representar o enunciador por 

meio da reelaboração de estereótipos com vistas a negar a eficácia argumentativa do discurso 

desse último se o relacionar a categorias fixas, tais quais: social, étnica, política ou outra. 

Como apresentado no esquema e com base no dito da autora, é válida a assertiva de 

que o estereótipo está ligado à noção de ethos prévio (a imagem pré-existente).  Logo, está 

vinculado a julgamentos discursivos a partir de algumas informações sobre a imagem do outro 

antes mesmo de o interlocutor se expressar no discurso. Assim, o estereótipo se reelabora no 

discurso a partir de pré-julgamentos, isto é, juízos de valor com base nas posições de 

“verdades” de quem julga. A partir de graus diversos de efeitos óticos, os sujeitos tendem a se 

filiarem aos discursos de seu campo de identificação e a agirem de modo incongruente, a 

ligar-se a uma desidentificação com a posição discursiva do outro, gerando a noção de 

diferenciação entre nós e os outros. 

Sigamos para a tessitura de sentidos em torno do ethos discursivo, que, por sua vez, 

centra-se nos domínios do dito e mostrado. Consoante ao assunto, Amossy (2005) leva-nos ao 

entendimento de que, na realidade, o poder das palavras deriva da adequação entre a função 

social do locutor e seu discurso. Portanto, o ethos dito se manifesta por meio da relação 

dialógica dos sujeitos e se materializa a partir da eficácia do dito, entre um turno e outro. O 

ethos discursivo ou dito/mostrado está voltado para a eficácia da palavra e essa última está 

ligada à autoridade de fala do sujeito. 

Nessa perspectiva, notamos que o ethos dito se manifesta por meio da relação 

dialógica dos sujeitos e se materializa na interação verbal. Vê-se que a proposta do autor é 

mostrar que é no lugar da interação e da enunciação que o ethos se corporifica, por meio dos 

actantes, dos espaços e dos tempos da enunciação. A explicação do esquema é fundamental 

para um melhor entendimento a respeito do efeito do ethos, sobretudo, numa perspectiva mais 

empírica e que coaduna com a temática desta pesquisa.  

Desse modo, como apresentado no esquema, os domínios do ethos pré-discursivo e 

ethos discursivo se efetivam nas bases do discurso, de forma que a imagem do outro é 

projetada nos liames dos estereótipos sociais. Logo, esses se cristalizam em cenas validadas a 

partir das relações de diferenças sociais, culturais e ideológicas entre os grupos humanos. 

Com base no postulado supracitado, notamos que a axiologia do ethos está ligada à 

                                                           
3
 O termo doxa tem sua origem na Retórica Clássica e era utilizado pelos retóricos gregos como uma ferramenta 

persuasiva discursiva. Em grego, doxa significa opinião. Com base em Amossy (2005), o emprego desse termo 

está vinculado a uma categoria social, étnica, política ou outra. 
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enunciação, mas sem estar diretamente mostrada no enunciado. Notamos que o ethos “recobre 

não somente a dimensão verbal, mas também o conjunto das determinações físicas e psíquicas 

associadas ao „fiador‟ pelas representações coletivas” (MAINGUENEAU, 2008, p. 65).  

Nesse sentido, o ethos discursivo deixa marcas nos enunciados, o que permite 

refletirmos acerca da adesão do sujeito a uma determinada posição discursiva na cena 

enunciativa. Assim, a cena enunciativa, além de configurar o espaço-tempo da produção 

discursiva dos sujeitos, refere-se, também, aos meios que possibilitam o aparecimento e a 

manutenção de discurso na cenografia. Portanto, relacionam-se os já-dito, os discursos que 

estão sendo ditos e os que estão por serem inaugurados na instância enunciativa nas formas de 

interação social.   

Considerando o posicionamento do autor, constatamos que o ethos discursivo está 

ligado ao ato enunciativo, logo, ao processo de adesão dos sujeitos a certa posição discursiva, 

na qual são manifestadas as filiações ideológicas no quadro da formação discursiva. Toda essa 

conjuntura não ocorre destituída do espaço-tempo, conforme Bakhtin (2006), no conceito 

cronotopos, assunto da próxima seção. 

 

2.6.3 O Cronotopos  

Ao tratar do conceito de cronotopos, tomado como empréstimo da matemática de base 

einsteiniana, Bakhtin (1997), em seus engendramentos, expõe um estudo sobre o sentido de 

tempo e espaço no conjunto da narrativa. Isso configura uma cenografia que, ao mesmo 

tempo em que engloba a realidade social, constrói a imagem dos atores no quadro narrativo. 

Portanto, o foco central do conceito é a representação intersubjetiva realizada no discurso 

sobre os outros sujeitos em cada sucessão temporal e nos vários espaços sociais. 

 Apesar de partir dos estudos literários, o cerne dos estudos bakhtinianos não se 

restringe somente a essa área, senão a toda linguagem. Nessa perspectiva, o conceito de 

cronotopos (crono= tempo; topo= espaço) é tomado nos estudos da linguagem como 

regulador das produções e reproduções dos significados humanos nos espaços socioculturais, 

sobretudo, na compreensão da dinâmica dos sentidos ligada ao funcionamento dos enunciados 

que se relacionam diretamente com as condições de produção.  

Vê-se que, nas práticas cotidianas de linguagem, a língua é vista sob o prisma da 

realidade material que integra as experiências sociais às praticas de linguagem. Em 

consonância, o movimento de enunciação instaura a interação no espaço-tempo num contexto. 

A par disso, o nosso interesse no conceito de cronotopos, engendrado por Bakhtin (1997), 

pauta-se no entendimento das significações no funcionamento dos discursos do cotidiano em 

movimentos cronotrópicos díspares, embora complementares.  Mais especificamente, 
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observamos, em parte, o espaço-tempo de 1980, com ênfase nos dados de Almeida (2003) em 

correlação com o espaço-tempo atual.  

Para tanto, nos valemos dos estudos de Bakhtin (1997) sobre tal conceito. Na 

exposição abaixo, o autor explica a noção de tempo desde a era cíclica até chegar numa 

pluritemporalidade histórica, portanto, num ininterrupto curso espiral de ir e vir. Vejamos:  

O tempo se revela acima de tudo na natureza: no movimento do sol e das estrelas, no 

canto do galo, nos indícios sensíveis e visuais das estações do ano. Tudo isso é 

relacionado com os momentos que lhe correspondem na vida do homem (com seus 

costumes, sua atividade, seu trabalho) e que constituem o tempo cíclico. O 

crescimento das árvores e do rebanho, as idades do homem, todos eles indícios 

visíveis que se referem a períodos mais amplos. Por outro lado, teremos os sinais 

visíveis, mais complexos, do tempo histórico propriamente dito, as marcas visíveis 

da atividade criadora do homem, as marcas impressas por sua mão e por seu 

espírito: cidades, ruas, casas, obras de arte e de técnica, estrutura social, etc 

(BAKHTIN, 1997, p. 139). 

Na relação de equilíbrio entre espaço e tempo explicitada no fragmento textual 

mencionado, a designação cronotópica, apontada por Bakhtin (1997) desde os estudos 

literários, sugere que não há uma dissociação entre espaço e tempo, pois ambos são 

interdependentes. A partir do dito, vemos que há a existência de um equilíbrio entre as 

dimensões espaço-temporal que não sugere haver um caráter ingênuo nessa dinâmica 

ininterrupta, porque antes enfocamos a centralidade das ações que são conduzidas pelos 

homens no espaço e no tempo. Assim, numa constante dialogia, cada temporalidade 

descortina as transformações realizadas pelos sujeitos nos espaços sociais.  

Com base proposta nos estudos de Bakhtin, Amorim (2006) interpreta o conceito de 

cronotopos na correlação entre a geografia e a história, uma vez que o sentido do conceito 

traz, na designação, a indissolubilidade entre as categorias tempo e espaço. Vejamos o que a 

autora escreve:  

o conceito de cronotopos trata de uma produção da história. Designa um lugar 

coletivo, espécie de matriz espaço-temporal de onde as várias histórias se contam ou 

se escrevem. Está ligado aos gêneros e a sua trajetória. Os gêneros são formas 

coletivas típicas, que encerram temporalidades típicas e assim, consequentemente, 

visões típicas do homem (AMORIM, 2006, p. 105).   

A indissolubilidade entre a geografia e a história, em nosso entender, está no diálogo 

que o sujeito faz com o espaço-tempo por meio dos significados de suas práticas. O gênero do 

discurso, ligado ao seu principal condutor cronotópico, funde passado e presente, atualizando 

num dado espaço-tempo coletivo os discursos já-dados e ressignificando sentidos. Vê-se que 

o cronotopos é a base de organização dos enunciados no espaço e no tempo, uma vez que ele 

possibilita a atualização dos já-ditos e, por isso, a reprodução discursiva se instaura como 

nova nas condições de produção que se apresentam, mas sem abandonar o seu caráter de 

pseudonovidade. Ademais, como os gêneros do discurso são formas coletivas típicas, 
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produzidas pelos sujeitos em sua diversidade social e cultural, o cronotopos produz novas 

formas de produção discursiva, o que possibilita a inferência de “uma determinada visão de 

homem” (AMORIM, 2006, p. 106).  

É sob essa perspectiva que usamos, nesta pesquisa, o conceito de cronotopos, 

aplicando-o à compreensão de produção e reprodução dos discursos. Tomamos os efeitos de 

sentido nos discursos analisados, como também compreendemos o sujeito, corpo no espaço, 

como uma imagem que vai se construindo na orientação espaço-temporal “ora, meu corpo só 

se torna um todo se é visto de fora, ou num espelho ao passo que vejo, sem o menor 

problema, o corpo dos outros como um todo acabado” (BAKHTIN, 1997, p. 15). Desse modo, 

compreende-se, na orientação cronotópica, o homem como projeto incompleto na ausência de 

alteridade. Na explicação de Bakhtin (1997, p. 15), 

 

o outro é ao mesmo tempo constitutivo do ser e fundamentalmente assimétrico em 

relação a ele: a pluralidade dos homens encontra seu sentido não numa multiplicação 

quantitativa dos “eu”, mas naquilo em que cada um é o complemento necessário do 

outro.  

Os sentidos atravessam a constitutividade do espaço-tempo e mostram os 

fundamentos cronotópicos. Assim, o eixo condutor de sentido, ligado aos conceitos de tempo 

e do espaço, neste estudo, é feito através dos cruzamentos discursivos. Isto é, o dialogismo 

cronotópico realizado nesta dissertação é mediado pelo aproveitamento e ressignificação das 

produções discursivas colhidas nos dados de Almeida (2003). Dessa forma, o cronotopos é 

aqui delineado na ação de ir e vir constantemente de determinados discursos, que, ao serem 

reproduzidos nas atuais circunstâncias discursivas, gera a aproximação cronotópica entre 

dados do passado e do presente. O tempo apresenta mudanças nos sujeitos a cada geração e, 

concomitantemente, as mudanças operadas no espaço de convivência pelos sujeitos que agem 

como sujeitos ativos na cronotopia.  

À luz do que propõe Bakhtin (1997), observamos que o eu é a completude do outro e 

também a imagem que os sujeitos entrevistados emitem como representativa do eu dos 

Tapuia, que representa a fusão dos indícios espaciais e temporais no seu movimento e na sua 

transformação. Os efeitos de sentido do campo discursivo de uma dada cronotopia, como nos 

dados de Almeida (2003), apresentam similaridades com a da realidade atual. Isso reforça a 

nossa asserção de que no cronotopos, o discurso reproduz e recupera valores discursivos na 

cronotopia e aponta para uma estabilidade espaço-temporal que expressa a sua 

indissolubilidade na temporalidade. 

Então, numa relação cronotópica, os sujeitos são afetados pelo tempo, que, por sua 

vez, transformam o espaço à sua volta por meio de algumas novas significações e 
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ressignificações dadas às ações humanas. O papel da memória discursiva, ao recuperar o 

passado, seleciona os discursos que podem ocupar um lugar na ordem da enunciação. Embora 

não recupere a totalidade de um já dito no discurso, a memória possibilita a atualidade do 

acontecimento no espaço-tempo da vigente condição de produção.  

Ao discutir as redes de interlocução estabelecidas pelos pares em sociedade num 

dado espaço-tempo, consideramos, principalmente, quais os efeitos de sentido manifestados 

nas práticas discursivas dos colaboradores voluntários nos espaços de Rubiataba e de Nova 

América. Verificamos que as manifestações sobre a forma-sujeito Tapuia instauram os 

dizeres de agora numa ininterrupta interdiscursividade com alguns discursos já elaborados e 

cristalizados socialmente nesses cronotopos. Pois bem, este é o assunto do próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 3 

 

ENTRE DOIS CAMINHOS: ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Consideramos este capítulo como resultado dos estudos interpretativos do 

entrecruzamento discursivo travado com os sujeitos colaboradores nas coletividades humanas, 

especificamente nos municípios de Rubiataba e de Nova América (estado de Goiás, região 

Centro-Oeste do Brasil). Na busca hermenêutica dos enunciados produzidos pelos sujeitos 

entrevistados, propomos, pois, a seguinte apresentação deste capítulo: a partir do exame de 

alguns aspectos discursivos referentes aos atos enunciativos de alguns sujeitos dos municípios 

visitados, apresentamos uma descrição dos discursos como prática social que relaciona 

sujeitos, história e linguagem. Em seguida, mostramos os resultados das análises de tais atos 

discursivos e os efeitos de sentido em torno da construção do ethos discursivo indígena 

Tapuia, nos contextos desses municípios, em cronotopos distintos: no período de 1980 e no 

ano de 2014. 

 

3.1  O ETHOS DISCURSIVO NAS FORMAÇÕES IMAGINÁRIAS SOCIAIS  

As análises que seguem, em gestos de interpretação, enfocam as formas de 

representar o ethos dos Tapuia nas práticas discursivas de alguns sujeitos das sociedades não-

indígenas adjacentes ao Carretão.  Na arena dos diálogos e dos duelos, o discurso cria 

realidades, ultrapassando, portanto, o seu caráter meramente informativo. Em linhas gerais, 

vemos que os discursos de representação da alteridade com os Tapuia apresentam uma face 

axiomática nos cronotopos analisados à medida que são resgatados dos arquivos pelo 

acionamento da memória discursiva e ressignificados nas condições de produção (cronotopos) 

apresentadas.  

 Seguindo o caminho analítico, com a finalidade de discussão e interpretação do 

corpus, selecionamos notas do diário de campo, trechos de entrevistas semiestruturadas (base 

dos nossos dados primários) e trechos de entrevistas estruturadas (base dos dados secundários, 

in: Almeida, 2003).  Ao cotejar os nossos dados com os da autora, o fizemos a partir do 

princípio dialógico, sem perder de vista que esta pesquisadora também está envolvida em uma 

memória discursiva e faz um esforço de distanciamento analítico. Isso porque o discurso não 

pode ser considerado isoladamente, mas confrontado com outros discursos, inclusive os 

nossos.  

 Além disso, conforme Maingueneau (2008), um discurso é derivável regularmente 
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de um ou de vários outros, ou seja, um discurso não significa em si mesmo. Desse modo, “a 

passagem de um discurso a outro é acompanhada de uma mudança na estrutura e no 

funcionamento dos grupos que gerem esses discursos” (MAINGUENEAU, 2008, p.119).  

Sobre a segunda parte da análise, isto é, sobre a manutenção ou indícios de alteração 

na ordem do discurso, vamos enfocar os aspectos linguísticos ligados aos aspectos sócio-

históricos e ao cronotopos.  De fato, os enunciados, coletados na segunda década do século 

XXI, não mantêm o mesmo cronotopos e nem os mesmos sujeitos entrevistados que se 

mostram na investigação cujos dados foram colhidos por nós no ano de 2014, nos munícipios 

de Rubiataba e de Nova América. Os mesmos compõem a base de dados primários desta 

dissertação e estabelecem correlação dialógica com os dados de Almeida (2003). Os dados 

organizados pela autora na obra: Aldeamento do Carretão segundo os seus herdeiros Tapuios 

foram colhidos entre os anos de 1980-1983 e se refere à base de dados secundários desta 

pesquisa.  

Vê-se que o dialogismo realizado pelo próprio movimento discursivo atendeu à 

apreensão dos discursos com ênfase no entrecruzamento desses dados, tanto no domínio do 

enunciado quanto no da enunciação A cenografia se configura numa abordagem de práxis 

discursiva e isso acontece em virtude de ela abrigar as categorias de pessoa, tempo e espaço 

no locus de enunciação. A construção da cena enunciativa nos espaços dos municípios de 

Rubiataba e de Nova América congrega os sujeitos colaboradores no ato de fala no 

cronotopos da enunciação. Quanto ao texto, conforme Mingueneau (2008c), um texto não é 

um conjunto de signos inertes, mas a interação de discursos em que a fala é encenada.  

Portanto, o texto das entrevistas está ligado a uma unidade de cenas de enunciação. 

De modo geral, e dependendo do ponto de observação assumido, temos, nos textos 

analisados, as seguintes cenas:  

i) a cena de enunciação refere-se a um conjunto de entrevistas coletadas para fins 

desta pesquisa, no qual o discurso do cotidiano remete, em muitos momentos, a cenas 

validadas, nas quais os sentidos visam negar a forma-sujeito assumida pelos indígenas Tapuia 

na atualidade e tendem a se legitimar como “verdade” no discurso dos sujeitos colaboradores. 

ii) a cena de enunciação traz entrevistas que se dão num dado cronotopos, embora os 

rastros discursivos dos entrevistados resgatem efeitos de sentido de um período político 

colonial, pois os dizeres atuais recuperam discursos dos fazendeiros e posseiros em Almeida 

(2003). Nesse sentido, os rastros deixados pelos discursos coloniais deixam marcas nas falas 

dos colaboradores, dos fazendeiros e dos posseiros na atualidade, sendo percebidos sentidos 

polissêmicos sobre a imagem indígena Tapuia. 
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iii) a cena de enunciação corresponde ao dialogismo manifestado entre uma 

pesquisadora-entrevistadora e alguns sujeitos colaboradores voluntariamente, na qual a 

situação de enunciação se dá em diferentes espaços das cidades de Rubiataba e de Nova 

América. Corresponde ainda ao dialogismo entre os dados coletados por nós nesses eventos 

com os dados de Almeida (2003). 

 Em suma, apesar de tratarmos aqui de uma cenografia específica, isto é, de 

conversas do cotidiano no gênero entrevistas em dadas cronotopias, tais entrevistas se dão em 

lugares enunciativos diversificados desses municípios, a saber: em praças, casa, lan house, 

bar, supermercado etc. Também resgatam e ressignificam, na atualidade, os dizeres proferidos 

pelos colaboradores na obra de Almeida (2003).  

3.1.1 O ethos discursivo e manutenção de uma representação essencialista 

Para Maingueneau (2008c, p. 87), a “enunciação, ao se desenvolver, esforça-se para 

construir progressivamente o seu próprio dispositivo de fala”. Além do mais, a significação 

enunciativa depende da interação entre os interlocutores, a exemplo do que notamos nos 

discursos dos colaboradores. Na cena enunciativa da entrevista a que fazemos alusão abaixo, 

temos dois colaboradores interagindo. Sobre isso, referimo-nos a um plano cenográfico 

difuso, no qual os entrevistados pretendem convencer o interlocutor sobre os seus 

posicionamentos discursivos. A cena de enunciação, ao se instituir como validada, legitima-se 

na interação por meio dos enunciados com valores axiomáticos. 

Os enunciadores, no texto das entrevistas, revelam as suas adesões a determinada 

posição discursivo-ideológica. Nesse ponto, o cronotopos, impulsionador do dizer dos 

colaboradores C8 e C9, diz respeito ao espaço-tempo onde as práticas discursivas são 

mantidas pelos sujeitos nas experiências humanas. As marcas deixadas nos enunciados 

indicam tanto as suas identificações quanto as suas desidentificações sobre as concepções 

cosmológicas dos Tapuia.  Quanto à representação do tempo e do espaço: o espaço se refere 

ao município de Nova América, especificamente ao ambiente da casa de C8; e o tempo em 

sua fugacidade no qual o acontecimento da enunciação se renova a cada ato enunciativo em 

função do discurso, portanto, ligado à cena num contexto.  

Na cena, as condições de produção discursiva colocam em jogo as disponibilidades 

dos sujeitos na ordem do dito, pois tanto C8 quanto C9 demonstram interesse em responder às 

indagações na situação de comunicação. No entanto, é necessário mencionar que, no evento 

da gravação, estamos reunidos em uma varanda da casa da colaboradora. C8, após se inteirar 

do caráter investigativo sobre os povos Tapuia nas proximidades do município de Nova 

América, demonstra interesse em conceder as informações.  Por isso, fez-nos o convite para 
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que a entrevista ocorresse no interior de sua residência.   

Em dado momento, a nitidez da gravação foi comprometida em virtude dos ruídos de 

moto e, na tentativa de amenizar as distorções, a colaboradora fechou a porta da casa e tanto 

C8 quanto C9 se posicionaram mais próximas do gravador, o que novamente evidencia a 

vontade colaborativa dos entrevistados.  

 

Entrevista semiestrutura: Recorte 1 

 
P: Mas ela é índia ou ela casou com índio? 

C 8: O marido dela que é índio?  

P: O marido dela é índio e veio morar na cidade com ela? 
 C9: Ele não é índio apurado também mais não! 

 

  É o que eu estou falando pra ela. Esses índio de agora aí, eles já tá disenerado.  
 
P: Como assim ((desenerado))? Eu não entendi. 

C8: É porque eu já acho que eles já não tá sendo índio puro mais não.  Os antigos já foi tudo né. 

C9: Puro eles é não! Eles conversa com você assim oh: : : : você não ver que é índio. É normal. 

C8: Eles não dá a demonstração que é índio não. 

/.../ 

C8: aqueles negócio de brinco essas coisa mesmo eles num tem não. 

C9: é alguns deles que tem o o o brinco de caco de cuia, de pau. 

C8: é invês inquado eles põe, mas eles num põe sempre não. 

C9: de vez inquando a gente vê isso. 

C9: num tem beiço furado também não. Eles  né daqueles que tem o beiço furado não 

C8: eles num anda pintano também não /.../ (C8; C9). 

 

Depoimento colhido em nossa pesquisa de campo, no mês de junho de 2014, em Nova América (GO). 

 

Nesse texto, temos os enunciados de C8 e C9 que giram em torno da essencialização 

da coletividade Tapuia. A referência discursiva dos interlocutores no dado cronotopos se 

solidifica à medida que eles recorrem à sua memória discursiva a fim de estabelecer sentido 

entre os seus dizeres com os enunciados já ditos. Aliados a isso, num complexo jogo de 

representação do ethos indígena, os enunciados de C8 e C9, gerados numa estrutura coloquial 

na qual a heterogeneidade discursiva ocorre de modo marcado, mostram a tomada de posição 

discursiva dos sujeitos nos discursos diretos.  Ao categorizarem os Tapuia como destituídos 

de autenticidade étnico-indígena na explicitação: “Eles não dá a demonstração que é índio”, 

concluem a negação da autoimagem étnico-identitária desses povos. Essa imagem é 

justificada pela corporalidade (uso de brinco) ou uso da língua indígena. 

Precipuamente, notamos que a negação do ethos Tapuia se dá pelo viés da memória 

histórica, alinhada à memória do corpo indígena. Os discursos monopolizam os sentidos da 

história pregressa dos indígenas e interpretam a imagem desses sujeitos nas atuais condições 

de produção. Disso resultam as constantes fabricações essencialistas em torno da forma-

sujeito do indígena puro do passado e do inautêntico de hoje. Interessa-nos salientar que a 
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memória histórica atualiza as referências dos discursos sobre a origem dos indígenas. As falas 

das colaboradoras indicam a manutenção dos discursos de “purismo” indígena nas concepções 

essencialistas da imagem dos Tapuia. 

Nesse campo semântico, a fala sobre o ethos indígena Tapuia apresenta uma 

polifonia de vozes da qual ecoam as filiações discursivas comuns ao colonizador. São valores 

discursivos que indicam a filiação dos enunciadores a dizeres conservadores da colonização. 

Essas falas trazem, em seu bojo, o discurso de dominação e a motivação do extermínio dos 

indígenas em solos brasileiros. Na atualidade, trata-se da manifestação de discursos 

cristalizados, que se apresentam de modo ressignificado com estratégias de argumentação. 

Esses discursos explicitam a relação entre a imagem do indígena em seu espaço autóctone e a 

sua atitude ao circular num ethos “transgressor” se comparada às formações imaginárias 

armazenadas nas memórias dos sujeitos das cidades.  

Observemos a heterogeneidade mostrada nas produções discursivas dos 

colaboradores C8 e C9, as quais aderem às formações discursivas coloniais de tal forma que 

essas passam a estarem presentes em seus dizeres. Vejamos: “[...] aqueles negócio de brinco, 

essas coisa mesmo eles num tem não. C9: É alguns deles que tem o o o brinco de caco, de 

cuia, de pau. C8: é invês inquado eles põe, mas eles num põe sempre não, de vez inquando 

agente ver isso. C9: num tem beiço furado também não [...]”. 

Constatamos, nos dizeres dessas colaboradoras, a coerência da representação do 

ethos no discurso que se apresenta como uma tentativa de homologar a corporalidade Tapuia 

nos dizeres em que permeia a discursividade dos registros dos escrivães que, no período de 

conquista do Brasil, registravam para a coroa portuguesa as características somáticas dos 

indígenas. Na descrição desses escrivães, os discursos constroem o ethos do indígena como a 

representação da imagem de si instrumentalizada, isto é, a partir de formações imaginárias 

próprias de pensamentos míticos.  

Assim, no período das “conquistas” de territórios, a tentativa de representação dos 

nativos se dá através das operações semióticas e ideológicas, pois o ethos em torno da figura 

indígena se forma na base comparativa dos valores que foram construídos fora do país e 

trazidos como forma de naturalizar os de dentro.  No paradigma dialógico e com vistas a 

conjecturar imagens dos descendentes das terras indígenas Carretão, o olhar dos 

colaboradores foca a polarização que projetam em suas mentes. As formações discursivas que 

categorizam os indígenas como “normal”, a exemplo das manifestações de sujeitos próximos 

territorialmente, remetem a constatações de ausência de traços significantes da autoimagem 

identitária étnico-indígena. 
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  E, ao serem categorizados de "desindianizados", passam a ser vistos como 

pseudoindígenas. Antagonismos que são responsáveis pela geração de adjetivos, tal como 

“degenerado”, isto é, “eles não dá a demonstração que é índio não”, difundem a divisão da 

sociedade em segmentos:  entre os de dentro e os de fora; entre nós e eles. Como a formação 

discursiva materializa a formação ideológica, então, segundo a AD, a ideologia remete a algo 

situado fora de si mesmo. A ideologia do pensamento comum, tal como nos dizeres das 

colaboradoras, fundamenta as representações que os sujeitos realizam no discurso; a ideologia 

existe no domínio dos signos. 

Na arena semiótica, a atividade de afirmação do ethos discursivo indígena Tapuia, no 

âmbito das ausências de marcas identitárias indígenas, reside no fato de que, para C8 e C9, a 

identidade indígena é sedimentada na corporalidade do ser. Assim, todos os indivíduos que 

compõem as diversas células indígenas devem usar “brincos de caco de cuia” e os demais 

adereços culturais. Essa é uma visão abrangente fundada em injunções generalizantes que 

normatizam as diferenças e homogeneízam pessoas, à medida que as argumentações dos 

inquiridos os descrevem como uma entidade abstrata (essência). 

 A partir de então, os colaboradores operam um trajeto de retorno em direção às 

formações discursivas coloniais, mais especificamente às produções discursivas taxonômicas 

de cronistas e escrivães do período colonial, que categorizavam os nativos em seus espaços 

autóctones como se estivessem avaliando nichos ecológicos, como plantas e animais.  Nesse 

sentido, as relações de alteridade entre sujeitos não-indígenas e sujeitos indígenas se 

manifestam por uma representação semiótica, que tenta a apreensão do real a partir de 

conjecturas fundamentadas em formações imaginárias socioculturais e ideologias que levam 

adiante um trabalho de representação dos Tapuia que não condiz com a realidade desses 

povos.  

 Nos discursos das colaboradoras, a configuração do ethos discursivo se dá no 

movimento de filiação a uma ideia de essência nacional indígena. Isso ocorre, principalmente, 

pela referência opositora entre os modos como os indígenas se apresentavam e as formas 

como vêm se apresentando nas instâncias hodiernas. Isso é analisado na relação entre o 

espaço da natureza e o espaço da cidade, elucidada pela figuração dicotômica entre beiços 

furados, brinco de caco de cuia, de pau etc. Essas são figurações coloniais aliciadas, em sua 

maioria, pelos discursos propagados nos espaços das arenas sociais, tal qual o espaço 

midiático. 

A mídia, como instituição legitimadora de sentidos, reforça os discursos das 

ideologias dominantes. Nesse viés, notamos a relação dialética entre a infraestrutura e a 

superestrutura, pois o espaço midiático funciona como divulgador da superestrutura e 



94 

 

condiciona a manutenção dos discursos de exclusão desses povos no âmbito da vida social: a 

infraestrutura. Por certo, os meios midiáticos, na condição de difusores da ideologia 

colonialista, conseguem uma disseminação de ideologias das classes dominantes. Assim, os 

indígenas, por estarem inseridos num campo de menores forças de difusão comunicacional, 

têm suas vozes silenciadas, continuando, então, na condição de figuras exóticas em plena era 

digital. 

Nessa arena aberta, os dizeres da mídia fomentam a propagação das representações 

da ideologia dominante, inclusive os imaginários socioculturais sobre os indígenas. Essas 

formações imaginárias são impressas na ideologia por meio de signos, convencionados por 

representações sociais simbólicas, como: xamanismos, exotismos, crenças, símbolos etc. Tais 

imaginários, como fruto de condições sociais desiguais, difundem os seus sentidos 

assimétricos nas falas das colaboradoras, uma vez que os seus dizeres se revestem de valores 

com imaginários próprios da cultura europeia. Além disso, atribuem ao ethos indígena, em 

seu espaço autóctone, uma visão exótica, ao passo que produzem, também, um deslocamento 

contra a realidade indígena, seus valores, culturas e epistemologias. Sobre a noção de 

essencialismo, para Charaudeau (2015, p. 17), 

  

o “essencialismo” e “a busca da origem” que acabamos de considerar são duas 

ideias falsas. A ideia, segundo a qual o indivíduo ou um grupo humano funda(m) 

sua existência sobre uma perenidade, sobre um substrato cultural estável, que seria o 

mesmo desde a origem dos tempos, sobre uma essência, não se sustenta.     
  

Conforme o próprio Charaudeau (2015), o regresso às origens imanentes do ser é 

uma ideia falsa, pois considerar a busca pelo purismo dos sujeitos é fundamentar a razão de 

existência dos sujeitos em “manobras ideológicas através das quais as comunidades 

imaginadas recebem identidades essencialistas” (SILVA, 2005, p. 454).  Na manutenção de 

sua identidade, os movimentos encabeçados pelos descendentes indígenas vão de encontro às 

manobras aparelhadas pelos promotores de discursos que subtraem os sentidos da 

autodeterminação desses povos no âmbito de defesa da autoimagem identitária.  

Os dizeres de C8 e C9 mostram o lugar de suas vozes na ordem do discurso e as suas 

formações discursivas e, consequentemente, as suas respectivas formas-sujeito, o que revelam 

os seus posicionamentos ideológicos e nos levam a compreender as interações práticas e 

funcionais estabelecidas entre os sujeitos dos municípios de Rubiataba e de Nova América 

com os sujeitos indígenas do grupo Tapuia nas relações sociais. O dizer de C9 elucida isso: 

“Eles não dá a demonstração que é índio não”. Orientando na direção da formação ideológica, 

acionada pelo pensamento que é resultado de um período histórico que desestabilizou o 

significado da identidade nacional indígena, o sujeito das sociedades próximas faz emergir, 
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através do ethos dito, produção de sentido em torno das atuais formas de apresentação dos 

indígenas, à semelhança dos Tapuia.  

Dessa forma, consequentemente, aciona-se a produção de efeitos de sentido que 

incidem na desestabilização da identidade indígena Tapuia na atualidade.   

Como analisado na entrevista acima, nas falas de C8 e C9, a apreensão discursiva 

que fazemos em torno do retrato do ser Tapuia se dá em relação a um pensamento que destaca 

as diferenças, sobretudo no que diz respeito à constatação de marcas ora de presença e ora 

ausências de distintividade indígena. Desse modo, a autoimagem étnico-indígena sofre um 

apagamento. Parafraseando Santos (2010), o paradigma da intolerância às diferenças de 

outros povos, línguas e culturas consiste num sistema de distinções visíveis e invisíveis.  

Essas distinções são compreendidas, nesta pesquisa, a partir da constatação da 

agregação dos sujeitos da sociedade envolvente às suas formações imaginário-sociais, que, 

por sua vez, são gestadas no interior das formações discursivas próprias do lugar-comum do 

binômio saber/poder da ciência moderna. Por mais de cinco séculos, a ciência moderna 

segregou os povos indígenas na diáspora do esquecimento e, concomitantemente, radicalizou 

as diferenças. Desse modo, a radicalização da diferença se constitui como um problema de 

alteridade e de aceitação da diversidade. 

Constatamos ainda que o posicionamento assumido no dizer pelo enunciador se forma 

no discurso a partir de um arquivo discursivo que evidencia a sua adesão a uma formação 

ideológica e a radicalização da forma-sujeito indígena Tapuia apresentada na atualidade. 

Vejamos isso no seguinte relato: “É porque eu já acho que eles já não tá sendo índio puro 

mais não.” Ao tecer, em seu enunciado, uma relação dicotômica entre a indianidade pura e a 

indianidade com traço de mudanças, a colaboradora deixa transparecer, no nível enunciativo, 

os preconceitos que escapam dos discursos e que continuam a ecoar efeitos de sentido no 

meio social. Vemos, assim, como certos discursos são fortes e se perpetuam. 

 Nesse sentido, a interação da linguagem é gerada na arena social e numa constante 

rede discursiva, conforme Bakhtin. Então, viver em sociedade é compreender que, por mais 

que a fala aspire ser única e original, ela “apela para o reconhecimento de sua vocação 

coletiva e sua dimensão pública (fala a se fazer ouvir por todos)” (DUCARD, 2015, p. 116). 

Com base nos relatos analisados, confirmamos que, no nível discursivo, as resistências à 

forma-sujeito desses povos é um problema de alteridade aproximada, ou seja, da negação da 

autoimagem dos Tapuia cujos efeitos de sentidos reverberaram num conjunto difuso de 

discursos que se manifestam com a intenção de negar, ocultar ou marginalizar as marcas 

discursivo-identitárias desses sujeitos.  
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Pelas vertentes do preconceito, a partir da relação discursiva, percebemos que o 

posicionamento do enunciador quase sempre silencia o outro e a memória, que, por sua vez, 

aciona os dizeres da desigualdade, os quais, conforme Maingueneau (2015), se elaboram 

através de modelos que desqualificam os “outros”. Tais eventos estão instalados em nossa 

memória discursiva e revelam o tema da desigualdade se desnudando nas condições de 

produção do dizer. O embrião da ideologia oficial, que viu no indígena o meio para atingir os 

seus objetivos de dominação, já estava lá na época colonial brasileira. Entretanto, ainda na 

modernidade, emergem as formas de abordagem da tradição e que quase sempre apresentam 

os indígenas num continuum arbitrário, logo, instrumentalizados.  

Da colonialidade à modernidade, a apreensão dos significados dos jogos diversos de 

imagens criados em torno da forma-sujeito indígena assume vários papéis. Constatamos isso 

nas falas de C8 e C9. Nesse sentido, ocorre um paralelismo dialógico entre os dizeres de C8 e 

C9 e o depoimento dos fazendeiros e posseiros, coletados por Almeida (2003) entre os anos 

de 1980-1983. Nessa pesquisa precursora e abrangente sobre a população Tapuia, os dados 

foram obtidos com o objetivo de se entender como viviam os descendentes dos indígenas 

aldeados no Oeste de Goiás, a partir do ano de 1788. Podemos aproximar os discursos dos 

valores colonialistas sobre os Tapuia tanto hoje quanto após terem sofrido os efeitos das 

imposições pela expropriação fundiária.  

Igualmente, a vantagem de atualizar os dados, nesta pesquisa, propicia uma avaliação, 

por meio de um corpus analisado, sobre os imaginários socioculturais coexistentes que dizem 

respeito à conceituação de ethos discursivo, tal como é proposta por Maingueneau (2008). A 

proposta desse autor nos permite compreender que a adesão às formações discursivas está 

ligada muito mais às filiações ideológicas realizadas pelos sujeitos do que a qualquer 

concepção psicologizante de ethos. Vejamos: 

 

Interdiscursividade: polifonia com os dados de Almeida (2003)  

Nos enunciados a seguir, notamos a existência de três vozes em manifestações 

enunciativas proferidas por C8 e C9 em dialogia com a fala do sujeito participante (CD), no 

texto de Almeida (2013). Ao atualizarmos a fala de CD, observamos a heterogeneidade 

discursiva mostrada, uma vez que o relato do enunciador CD mostra as suas adesões a uma 

dada posição no discurso. Ao analisar as argumentações desses sujeitos, concordamos com 

Bakhtin (2003), quando assente que os enunciados se formam nas condições da comunicação 

imediata por meio do vínculo que se mantém entre a realidade concreta e os enunciados reais 

num cronotopos específico.  
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 C8: Eles é quase comum já, eles é da família de 

índio, mas eles pode dizer que não é índio mais 

não! 

 P: Ah, eles não são índios mais não? 

C9: É o que eu falei, os que apresentava mais ser 

índio foi embora. 

P: Os índios mais velhos morreram tudo? 

C8: Os índio véio, o Simão, o outros que eu 

conheci morreu tudo! 

C9: Ele não é índio apurado também mais não! 

C8: É o que eu estou falando pra ela. Esses índio 

de agora aí, eles já está desinerado. 

/.../ 

C9: É porque eu já acho que eles já não tá sendo 

índio puro mais não.  Os antigos já foi tudo. 

C9: Puro eles é não! Eles conversa com você 

assim você não ver que é índio. 

C8: Eles não dá a demonstração que é índio 

não. 

(grifos nossos) 

 

Depoimento colhido em nossa pesquisa de campo      

no mês de junho, no ano de 2014 em Nova 

América (GO). 
 

 

CD: Ah, isso eu não sei, quer dizer eles são 

chamados de tapuião devido à descendência, 

apesar disso ter muitos anos. O velho Simeão, 

por exemplo, que era o Tapuio mais velho aí, ele 

contava histórias de índio, quer dizer, eu não sei, 

ele mesmo não chegou a ser índio puro, índio, eu 

ouvi falar que a avó é que é. Então isso aí tá muito 

longe. A descendência deles tá muito longe. Por 

acaso, encontra um deles com aparência dos 

índios?  
 
(grifos nossos) 

 

 

 

 

 

 

 
  

  Depoimento de CD, In: Almeida (2003, p. 248). 

 

Dessa forma, a fala de C8 e de C9, na atualidade, em correlação à fala de CD, na 

década de 1980, se estriba na polifonia associada. Notadamente, a interdiscursividade 

apresenta a dialogia entre vozes representantes de determinados cronotopos, nos quais a 

multiplicidade de vozes dos produtores se coloca em relações de semelhança. Conforme 

Bezerra (2014), no universo polifônico há uma multiplicidade de vozes que se manifestam na 

realidade social em consonância com o histórico e o ideológico, tal qual a congregação das 

falas dos entrevistados supramencionados, embora discursivizadas em cronotopos situados em 

épocas distintas. 

Na impossível superposição entre espaço-tempo, os discursos dos colaboradores em 

situação dialógica indicam o lugar e a época de onde essas vozes ressoam. Aliás, ao recuperar 

o dizer de CD, observamos que as interpretações recaem sobre o ethos dos Tapuia. Num 

cotejamento, tanto a fala de C8 e C9 quanto a fala de CD, em Almeida (2003), constroem o 

ethos do ser Tapuia com um revestimento de marcas de interdiscursos ao recuperar os já-ditos 

em outros contextos, tais quais: “Ele não é índio apurado também mais não”; “Por acaso, 

encontra um deles com aparência dos índios?”; “Eu não sei, ele mesmo não chegou a ser índio 

puro, índio, eu ouvi falar que a avó é que é”. 

 Como acabamos de ver, essa é uma prática discursiva que os nossos colaboradores 

defendem em seus enunciados, mas que começou a ser propagada nos espaços institucionais 

dominantes, nos quais os discursos têm peso de verdade e de legalidade, à semelhança dos 
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discursos científicos, políticos, midiáticos, televisivos, escolares. Esses discursos foram 

encampados pelas malhas populares, fazendo coexistir acontecimentos históricos que são 

iluminados pelos discursos de manutenção da discriminação da imagem do outro.  

Isso significa dizer que, no campo do discurso associado ao cronotopos dos 

enunciadores, há formas de resistências ao sujeito índio Tapuia. Tais resistências se 

manifestam nas práticas racistas cujos dizeres aspiram à assimilação de traços indígenas a 

partir da presença desses e não da ausência de um conjunto de signos que identifique os 

Tapuia como forma-sujeito indígena original, tal qual a figuração exótica dos nativos. Esta, 

aliás, está arquivada na memória coletiva social de alguns dos cidadãos dos municípios de 

Rubiataba e de Nova América, embora se apresente nas atuais condições do dizer, no 

interdiscurso. 

Sem dúvida, o interdiscurso se fundamenta no domínio da memória discursiva, pois 

o interdiscurso permite o entrecruzamento de cronotopos distintos e constituem, assim, as 

formações discursivas sobre a relação de subordinação de um dito a outro. Em dada relação, a 

regularidade e a instabilidade do discurso se apresentam separadas por uma linha tênue, nem 

sempre harmoniosa. Nesse eixo, os sujeitos ressignificam, em dadas condições de produção, 

os já-ditos e, ao fazê-los, esses recebem novos significados, os quais possibilitam um novo 

acontecimento discursivo, consequentemente, em outros efeitos de sentido sobre as formas de 

representação sobre o outro. 

Para Todorov (1993), a reflexão sobre as formas de representação do outro tomou 

uma proporção doutrinária, isto é, a doutrina das raças que se volta para a busca do “tipo 

ideal”. Entendemos, com base no postulado do autor, que as características físicas determinam 

as diferenças culturais dos indivíduos, os estereótipos, e a questão da raça se coloca num 

continuum entre a imagem de si e os valores. Desse continuum, sobressaem os julgamentos de 

valor, pois “é aí que o racionalismo junta-se ao racismo: a teoria dá lugar a uma prática” 

(TODOROV, 1993, p. 110). A partir dos posicionamentos dos colaboradores, convenhamos 

que os racistas comuns não são teóricos, pois não estão interessados em justificar seus dizeres 

feitos, apenas querem emiti-los justificados na afirmação de um padrão social.  

Os nossos colaboradores identificam-se aos já ditos com significados racistas que 

marcam um lugar de diferenças somáticas e repousam no território da identidade. Nesse 

âmbito, nos compartimentos da memória, os sujeitos arquivam as formações discursivas 

acerca do que lhes foi dito sobre o ideal indígena e desvelam os racismos em torno das cenas 

validadas do ethos discursivo. Surgem daí afirmações que visam se legitimar no plano de 

cenas validadas. Desse modo, analisando a materialidade léxico-sintática dos enunciados, nos 

excertos de C8 e de C9, notamos a presença do que Maingueneau (2005, p. 81) postula sobre 
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cena validada, “em que „validada‟ significa „já instalada na memória coletiva‟, seja como 

antimodelo, seja como modelo valorizado”.  

Além do mais, nos enunciados dos sujeitos participantes, a cena validada fixa-se sob 

a forma de estereótipos, sobretudo a partir da figurativização da imagem dos Tapuia. Esse 

ethos se dá por meio de categorizações racistas, logo, de confrontos entre representações 

falseadas sobre os indígenas e as de cunho axiomático sobre a realidade desses povos. Em 

suma, tais dizeres remetem às representações da formação imaginária do ethos indígena no 

cronotopos do período colonial. Numa perspectiva colonialista, o interdiscurso apresenta a 

relação entre o que foi dito nas atuais condições de produção de fala que vai se manter 

mediada pela memória discursiva. O discurso da ordem discursiva colonialista forja uma 

imagem para os indígenas, em que estes são concebidos de modo genérico, logo, falsificados. 

Isso significa afirmar que a leitura que os colaboradores fazem da cultura indígena 

remete a uma concepção falsificada, na medida em que a memória resgata no arquivo imagens 

dos povos indígenas próprias das formações imaginárias. São representações que 

universalizam paradigmas que buscam a essência de um ser mítico tradicional, os quais a 

memória discursiva aciona, tais como: indígenas figurativizados como idílicos, exóticos e 

irreais, resultando em discursos geradores de cenas validadas, como “brinco de caco de cuia, 

de pau”, de “beiço furado” etc. Desse modo, constatamos que a validade da enunciação no 

discurso é operada pela memória discursiva que se atualiza a partir das condições de produção 

apresentadas.   

Portanto, quando os colaboradores citam esses tipos de afirmações sobre os Tapuia, 

estão operando com discursos oriundos de uma memória social dada a priori nos interstícios 

da função saber/poder do neocolonialismo, que, por sua vez, aciona o arquivo do período 

colonial, no qual as diferenças são radicalizadas. Trata-se de desvalorizar a imagem dos 

indígenas por meio da operação de mecanismos e representações que os estereotipam, “„a 

cena validada‟ fixa-se facilmente em representações estereotipadas popularizadas pela 

iconografia” (MAINGUENEAU, 2005, p. 81). 

 

3.1.2 O ethos discursivo ligado ao fenótipo Tapuia 

Acerca dos estereótipos construídos nas bases dos dizeres dos fazendeiros e posseiros 

numa dada cronotopia e que podem ser sintetizados no espaço desta descrição, a memória 

discursiva apresenta dizeres dessa envergadura que são ressignificados nas produções 

discursivas dos colaboradores no cronotopos atual, a partir do interdiscurso entre os dizeres 

dos inquiridos em Almeida (2003) com os ditos dos colaboradores. Diz respeito às 

construções discursivas negativas, que, consequentemente, estão ligadas ao resgate da forma-
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sujeito considerada “autêntica” e ao questionamento da afirmação da identidade indígena 

Tapuia.  

Em dados momentos, a exemplo do dito na heterogeneidade mostrada no relato de 

CD, a prática discursiva de alguns dos colaboradores tenta negar a identidade Tapuia em suas 

distinções, principalmente porque partem de um essencialismo para representar a forma-

sujeito de pessoas que se deve a mescla de etnias indígenas diversas: Xavante, Kayapó do Sul, 

Xerente e Karajá (Javaé). Em consequência disso, a identidade étnico-indígena dos Tapuia é 

legada pela diversidade de povos. 

Queremos tratar da categoria identidade, o que não é algo tão simples, porque, como 

explicitou Charaudeau (2015), um certo número de problemas aparece no ato de abordagem 

em torno da questão identitária.  É necessário esclarecer, conforme esse autor, que “a 

identidade é, assim, um problema complexo, pois ela não é apenas um problema do indivíduo, 

mas também dos outros ou, mais exatamente, o problema de si através do olhar dos outros” 

(CHARAUDEAU, 2015, p. 15-16). O fragmento mencionado chama-nos a atenção pelo fato 

de que, ao pertencermos a uma coletividade de indivíduos, é uma ilusão acreditarmos que a 

identidade de cada um repousa no domínio da homogeneidade. 

 Notadamente, no posicionamento do autor, a identidade está ligada à categoria da 

alteridade. O princípio de alteridade, no qual a identidade se constrói, dá-se por meio das 

relações dialógicas entre o eu e o outro, em jogos sutis de atração e rejeição. Assim, no 

movimento de espelhagem, o eu se constitui também na direção do outro. Nessa relação de 

apreensão do outro, o indivíduo é inclinado a se posicionar de modo a julgar as ações de si e 

dos outros na coletividade por meio das representações.  

Portanto, com base no dizer de Charaudeau (2015), as representações que 

evidenciam o imaginário coletivo dos sujeitos entrevistados resultam em construções de ethe 

dos povos indígenas em questão. Essas imagens de si e do outro dizem respeito aos 

julgamentos que os primeiros realizam sobre esses últimos e que são manifestos nos 

discursos.  Com efeito, no domínio dos imaginários coletivos, evidenciam-se os valores que 

os colaboradores compartilham, “nos quais eles se reconhecem e que constituem sua memória 

identitária” (CHARAUDEAU, 2015, p. 21). 

À vista disso, sobressai, nos relatos dos entrevistados, uma visibilidade negativa da 

imagem do indígena, que contribui para a construção de um ethos discursivo estereotipado e 

que se dá a partir da constatação do indígena com “baixo grau de distintividade cultural” 

(OLIVEIRA FILHO, 1999) ou como afirmou os entrevistados abaixo: 

 

Nota do diário de campo: Recorte 2 
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P: Eles vêm muito aqui na lan house? 

C4: Assim... Eles +++ sempre estão por aqui. Se você esperar é capaz que apareça algum por aqui agora 

pouco. Você vai ver que eles é+++ é igualzim a nois. Assim, veste roupa, usa celular. Ah, eles anda de moto, 

de carro, tudo. Você nem diz que é índio não.   

 
Depoimento colhido em nossa pesquisa de campo, no mês de junho, no ano de 2014, em Rubiataba (GO). 

 

Entrevista semiestruturada: Recorte 3 
P: Há essa interculturalidade no ensino então? Eles falam português, ou a língua indígena?  

C3: Não. Falam português. É uns índios assim, que igual +++ para você chegar lá e pra você ver, você nem 

pensa que são índios. E igual nós mesmos. Vestem roupas, não tem... Lá antigamente tinha as ocas né, as 

casas de palha né. Agora não tem mais. E casa mesmo de madeira, se você chega lá tem internet, tem telefone, 

tem tudo. Eles é um índios modernizados. 

Depoimento colhido em nossa pesquisa de campo, no ano de 2014, em Rubiataba (GO). 

 

Pelo princípio dialógico, observamos que, nos respectivos enunciados acima, há 

pontos em comum presentes nos vocábulos que estão ligados mais ao parecer do que ao ser 

dos sujeitos. Mais precisamente, dizendo respeito à questão da identidade que, ao ser 

discursivizada, é alterada na engrenagem social. Refere-se, portanto, aos discursos que 

etiquetam os sujeitos a partir da busca de uma autenticidade imposta pelos discursos oficiais, 

a exemplo do que ocorre com os Tapuia, nos dizeres dos colaboradores. Numa primeira 

leitura, seria possível conjecturar que os enunciados acima são apenas simples observações 

que os sujeitos-entrevistados fazem do outro, destituídos de um jogo de saber/poder sobre os 

Tapuia. Porém, em uma leitura mais atenta, notamos os enunciados carregados de ideologias 

cujos sentidos manifestam a presença de uma forma de contradição decorrente da 

pseudoaceitação das formas de apresentação dos Tapuia na atualidade.  

Constatamos isso no enunciado de C3: “É igual nós mesmos. Vestem roupas, não 

tem... Lá antigamente tinha as ocas né, as casas de palha né. Agora não tem mais. E casa 

mesmo de madeira. Se você chega lá tem internet, tem telefone, tem tudo. Eles é um índios 

modernizados”. Ao mesmo tempo que se mantém a memória dos indígenas autênticos, surge 

um ethos de um modelo de sujeito determinado como o padrão social, visto que a sociedade 

tenta catalogar os indivíduos e naturalizá-los. Dessa forma, os que se encaixam em normas 

padronizadas nos ambientes sociais são categorizados como normais, ao passo que os 

excluídos são inventados discursivamente como “anormais”.  

Conquanto, a identidade indígena construída nos cronotopos das sociedades de 

Rubiataba e de Nova América, sob um ponto de vista, está ligada aos processos culturais, nos 

quais os sentidos se manifestam nos dizeres dos sujeitos nesses espaços sociais.  Por certo, os 

efeitos de sentido gerados da identidade se produzem como que num espelho, onde a 

alteridade filtra o olhar que o eu faz do outro, levando-o a conjecturar imagens do outro nos 
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discursos de regresso a uma autenticidade indígena que circula socialmente. A representação 

da identidade Tapuia, nos discursos dos colaboradores, mostra como as imagens dos indígenas 

são figuradas nos distintos veículos de circulação discursiva, tais como: a mídia de modo 

geral, os livros didáticos, as propagandas, as revistas etc.  

Esses espaços são responsáveis não apenas com o que foi dito, mas, especificamente, 

com o como foi dito e por que foi dito, isto é, suas condições de produção. Além do mais, tais 

espaços, ao ressignificarem os discursos, ressignificam também a autoimagem identitária dos 

indígenas nos vários segmentos sociais, que, frequentemente, se realizam por meio de 

estereótipos. Nesse ínterim, as representações que estereotipam diversas identidades vão se 

constituindo a fim de marcar universalmente a imagem de tais sujeitos. Em tal imagem, os 

indígenas assumem diferentes posições-sujeito, a saber: “você nem pensa que são índios/ 

Vestem roupas/ casas de palha né/ casa mesmo de madeira”. As marcas de corporalidade, 

observadas no ethos visualizado, surgem reforçadas pela construção de um ethos dito em 

outros contextos, mas pressionado pelos discursos conservadores. 

Por um lado, a fala de C3, no jogo de antíteses, resgata o dito de Pêcheux (1997) ao 

afirmar que as produções discursivas se formam a partir de outros enunciados, de algo dito 

anteriormente, em outro cronotopos. De outro modo, veiculam no campo discursivo as 

imagens que circulam nos espaços sociais, as quais estabelecem padrões sociais. No segmento 

do interdiscurso, a fala dos colaboradores resgata os padrões sociais que foram engessados 

acerca dos indígenas no imaginário social e que destoam nos sentidos da autoimagem étnica 

desses sujeitos. Desse modo, o resgate de discursos que impõem uma imagem de descrédito 

sobre os indígenas reverbera na manutenção da identidade virtual, isto é, genérica, 

universalista e falsificada. Esta, por sua vez, é responsável pela fluidez dos discursos, tais 

como “para você chegar lá e pra você ver, você nem pensa que são índios”. 

Similarmente, o dito sobre o indígena modernizado resgata os sentidos que realçam a 

imagem desses povos em dizeres que polarizam ao mesmo tempo em que estigmatizam. Isso é 

confirmado na asserção da nota de campo: “Assim, veste roupa, usa celular. Ah, eles anda de 

moto, de carro, tudo. Você nem diz que é índio não”.  Constatamos que esses tipos de 

discursos universalistas sobre a identidade dos povos indígenas indicam a sedimentação de 

dizeres que estão cristalizados no imaginário social, sobretudo na manifestação de sentidos 

advindos do binômio entre os estados de modernização e natureza. Isso incute nas formas de 

estigmatização social e na anulação dos seus atributos ligados à identidade social real.   

Além disso, afirmações, como a da nota de campo: “Você vai ver que eles é+++ é 

igualzim a nois. Assim, veste roupa, usa celular. Ah, eles anda de moto, de carro, tudo. Você 

nem diz que é índio não”, ao mesmo tempo em que afirmam o outro como semelhante aos 
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padrões impostos pela globalização predominante nas cidades, e que têm invadido os campos, 

realçam a negação da forma-sujeito desses povos. Notamos, também, que o sujeito 

estigmatizado socialmente carrega, em sua autoimagem identitária, o símbolo do desprestígio, 

sendo-lhe negado os direitos de participação ativa na sociedade envolvente, justamente 

porque a sociedade reduz, a começar pelo discurso, as possibilidades de inserção desses 

indivíduos nos diversos ambientes sociais.  

 Observamos que esses discursos reagem contra os modos atuais de apresentação dos 

indígenas nesses ambientes e estabelecem uma marca negativa à identidade desses grupos. Ao 

mesmo tempo em que fixam uma imagem esfacelada do outro, afirmam uma identidade 

virtual, disfarçada, segundo as categorias estabelecidas pelos padrões da sociedade. Sobressai, 

então, o sentido de que as conjecturas sociais, a exemplo das construções discursivas sobre os 

remanescentes do Carretão, são uma forma de exclusão da individualidade dos sujeitos e 

estabelecem um perfil que interessa para manter o padrão de poder, excluindo ou 

marginalizando os que não se encaixam nesse modelo.  

A par disso, os dizeres dos colaboradores afirmam que os descendentes Tapuia não 

são indígenas, mas também não são categorizados como “brancos”, pois demonstram uma 

atitude de julgamento negativo em relação à autoimagem étnico identitária Tapuia. Essa visão 

de um ethos desprestigiado deixa transparecer, na superfície do discurso, o que estava no raso, 

ou seja, no imaginário coletivo dos entrevistados: ser Tapuia é não ter marca de identidade 

definida, em virtude de serem categorizados como “modernos”, possivelmente como 

indígenas forjados, aqueles que o processo de aldeamento impulsionou a redução da 

autoimagem identitária.  

As apreensões apresentadas nos dizeres dos entrevistados mostram-nos que há 

muitas etiquetas em torno da questão da identidade indígena e que, por sua vez, acionam os 

interdiscursos associados a dizeres que manifestam as exclusões sociais desses povos. A 

importância de uma marcação identitária ao modo exótico indica uma intolerância por parte 

dos que pensam que identidade é questão de homogeneidade uniformizante de indivíduos. A 

defesa em torno da afirmação da identidade não deve repousar na busca de um essencialismo. 

Nesse sentido, segundo Charaudeau (2015, p. 28), “o comunitarismo encerra armadilhas: a do 

aprisionamento dos indivíduos em categorias, em essências comunitárias”.  

Por conseguinte, a identidade étnico-indígena não é imposta, mas se constrói sócio-

histórica-culturalmente e é passível de se metamorfosear. Levando-se em consideração esses 

aspectos e, sobretudo, os posicionamentos dos colaboradores sobre o assunto, é pertinente 

adentrarmos num campo semântico problemático e do qual a antropologia tem se ocupado nos 

últimos anos. Trata-se da complexidade em torno dos indígenas etiquetados como mestiços no 
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imaginário coletivo. Tal categorização advém da relação dicotômica e apriorística, ou seja, em 

torno da substancialização na expressão conceitual dos indígenas exóticos, em suma, puros 

em seu espaço autóctone antes do contato com a civilização europeia. No que diz respeito aos 

indígenas, estes são avaliados como “misturados”, conforme Oliveira Filho (1999). 

 Isto se reflete nas práticas discursivas que geram preconceitos “e no estabelecimento 

de normatividades científicas” (OLIVEIRA FILHO, 1999, p. 99). Tal normatividade se 

assenta na busca pelo exótico para a elaboração de conceitos no campo das teorias 

antropológicas. Mas se de um lado há uma emergência teórica em torno da problemática dos 

indígenas avaliados como misturados; de outro lado, não podemos nos esquivar de falar da 

necessidade que incide em torno da afirmação das identidades emergentes, a exemplo dos 

povos Tapuia de Goiás.  

Quando tratamos da questão ligada ao fenótipo indígena, colocamos em cena a 

autenticidade dos indígenas “inventados” como misturados. As construções discursivas 

elencadas reiteram que há, nos dizeres dos sujeitos, uma forma de manutenção das formações 

ideológicas europeias e que homologam as exclusões sociais desses grupos em determinados 

lugares do Brasil, em razão de serem membros de grupos socialmente desfavorecidos e que o 

projeto da modernidade os inventou na ordem discursiva de mestiços, misturados, 

degenerados, em suma, genéricos, essencializados.  

São, pois, descrições sem aditamento de teor étnico-identitário e que se apresentam 

tuteladas pelas relações desiguais de saber/poder da modernidade.  Pelo que observamos no 

projeto da modernidade, estabeleceram-se situações discursivas que desconsideraram a forma-

sujeito indígena. Assim, as formas de saber/poder das sociedades territorialmente próximas 

não impuseram somente o seu modelo de linguagem escrita, mas deslocaram a diversidade de 

saber desses povos. 

Desse modo, todos os indicadores analisados na ordem do discurso revelam o poder 

da ideologia própria do pensamento excludente nos dizeres dos colaboradores. Além disso, 

também mostram que a representação do ethos discursivo indígena Tapuia se radicaliza ainda 

hoje, discursivizando a baixa distintividade indígena desses povos. Se os indígenas são “que 

nem a gente”, constitui-se uma microrrepresentação da forma pela qual os grupos indígenas, 

de modo geral, são representados na atualidade. No posicionamento de Resende (1994), 

dessas marcações surgem os efeitos de sentido em torno do tratamento dado pelos integrantes 

das cidades às coletividades indígenas. Essas populações são tratadas como uma massa 

homogênea, com um único perfil e uma única identidade. 

Constatamos isso nos dizeres de C1 na entrevista que se segue. Mas, antes, 

esboçamos as conjunturas da cena enunciativa e as suas condições de produção que estão 
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interseccionadas aos lugares sócio-histórico-culturais e às representações que os sujeitos 

realizam uns dos outros na linguagem. Nesse âmbito, as condições de geração dos dizeres da 

C1 reúnem, em seu contexto, a disponibilidade da colaboradora em participar do evento da 

gravação. Esse momento aconteceu no espaço-tempo do município de Rubiataba, 

especificamente no ambiente da Praça Jeribá. No acontecimento, havia algumas pessoas 

ocupadas com as suas atividades corriqueiras. 

 Em um dado momento da gravação, inclusive, a colaboradora parece esquecer que a 

sua fala está sendo gravada e mantém um diálogo paralelo com uma conhecida sua, mas isso 

não compromete a compreensão do material da entrevista. Para tanto, vejamos o excerto da 

transcrição no tópico da página seguinte.  

 

Entrevista semiestruturada: Recorte 4 
P: A senhora já teve a oportunidade de conversar com alguns deles? 
   P: O índio do aldeamento dos Tapuia? 

 

 

    C 1: Ele não é bem apurado índio não, mas ele tá lá se enturmando lá com eles. 

P: Eles vêm muito aqui na cidade? 

Sempre de 15 em 15 dias, na sexta-feira eles vêm, ou então na segunda eles vêm.   

/.../ 

C1: Eu não sei se ele é um Tapuio, um índio apurado, ele não tem muita aparência assim de índio não, o que 

tava com ele até tem, mas ele não tem muito assim não. Eu acho que ele está se entrosando lá com eles, mas 

que ele não é muito ligitimo lá não. Acho que não é ligitimo lá não. 

 

Depoimento colhido em nossa pesquisa de campo, no mês de junho, no ano de 2014, em Nova América (GO). 

 

Ao observarmos os enunciados da C1, principalmente no período: “Eu não sei se ele 

é um Tapuio, um índio apurado, ele não tem muita aparência assim de índio não”, notamos 

que essa é uma realidade que se configura nos domínios do imaginário sociocultural dos 

elementos urbanos, a exemplo da apresentada no contexto dos municípios de Rubiataba e de 

Nova América. Pelos entrecruzamentos dos diversos imaginários é que são elaborados os 

discursos de representação das diferenças no bojo dos estereótipos coloniais cujos efeitos de 

sentido colocam sobre indígenas marcas de sofrimento, situação vivenciada pelos povos 

Tapuia. 

Nessa perspectiva, num dado momento do diálogo, C1 é questionada sobre o seu 

conhecimento do grupo indígena em questão, afirmando que: “mas que ele não é muito 

ligítimo”. Notamos, na avaliação da C1, que as formações imaginárias dos sujeitos 

localizados próximos territorialmente das comunidades indígenas se consolidam no 

entendimento de que a condição dos Tapuia na atualidade os obriga a estar num lugar da 

ausência de unidade em torno dos signos identitários, ou seja, Tapuia é aquele 

“desindianizado” na sua condição étnica.  
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A partir da fala da colaboradora, constatamos que a materialização da ideologia na 

formação discursiva dos sujeitos urbanos se constitui de um a priori, isto é, por meio da 

formação ideológica tradicional de um cronotopos eurocêntrico. E isso se corporifica nas 

formações discursivas de alguns dos sujeitos inseridos na sociedade dos municípios próximos 

territorialmente ao Carretão. Nessa dinâmica, os efeitos de sentido produzidos revelam os 

valores que estão por trás das representações dos ethe indígenas e que se legitimam nas 

condições de produção social em nome das formações discursivas da própria ideologia da 

“civilização”. 

Os sucessivos enunciados proferidos sobre os Tapuia pelos enunciadores reforçam a 

suposta existência de uma segregação, ainda que mascarada pelos discursos, entre os sujeitos 

das sociedades indígenas e não-indígenas. Durante décadas, as sociedades brasileiras e seus 

órgãos governamentais e não-governamentais, a exemplo dos municípios circundantes às 

terras indígenas Tapuia, se relacionaram com os indígenas excluindo-os, resultando nos duros 

anos de exclusão da positividade da identidade dos mesmos. Analisamos isso nos dados de 

Almeida (2003). 

 

Entrevista estruturada: Recorte 5 
R: Por quê?  

CD: Porque, agora, como, depois que acabou o mato. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que índio não tem 

liderança nenhuma. São pessoas com criança, muito mais fácil dobrar índio, acaricia índio. Apesar que eles 

[Tapuios] não são índio puro, índio já bem longe. Eles continuam naquele atrasamento do espírito de índio. 

Fica atrasado, sem conhecimento de nada [...]  

R: E o senhor conhece eles bem, sabe qual tem melhor liderança? 

CD: Qual deles: Sabe que eu não sei. Porque, eu não vejo uma liderança nenhuma nesses Tapuios, que tenha 

conhecimento, que tenha condição e agir para eles... Lutar.  
 
Depoimento de CD, In: Almeida (2003, p. 250). 

 

Em 1980 havia uma fragilidade cultural e social dos Tapuia, porque eram povos 

ameaçados em seus próprios territórios, mas resistentes ainda que em pequeno número, se 

comparado com os números iniciais que compunham a totalidade da população Tapuia 

goiana. No cronotopos atual, as sociedades indígenas ainda não são compreendidas 

plenamente, uma vez que continuam sendo representadas discursivamente aos modos das 

formações discursivas tradicionais e que reforçam a negação da identidade étnica-indígena. 

Daí os dizeres de CD, como: “todo mundo sabe que índio não tem liderança nenhuma. São 

pessoas como criança, muito mais fácil dobrar índio, acaricia índio”, que apresentam uma 

linha tênue entre a regularidade e a instabilidade do discurso que cotejam os modos de 

representação que vão de encontro à luta pela positividade indígena. 



107 

 

Ademais, ao analisar os discursos dos participantes nessa esfera discursiva, 

constatamos que os mecanismos da colonização têm muitas formas de operação, das visíveis 

às invisíveis, sobretudo porque, nas condições de produção atuais, as perspectivas coloniais se 

apresentam ressignificadoras do dizer como tentativa de legitimação da negação das formas-

sujeito dos indígenas nos espaços sociais. Nessas ressignificações, a autoimagem identitária, 

ou ethos discursivo, desses sujeitos assume diferentes papéis, embora os sentidos estejam 

inseridos na ordem da não aceitação da diversidade do outro.  

É interessante salientar que o engendramento do ethos discursivo, associado à 

negação da forma-sujeito indígena na cronotopia hodierna, abriga os efeitos de sentido 

gerados no interior de um complexo jogo. O resultado desse jogo lança sobre os povos Tapuia 

o peso de ora serem reconhecidos como pseudoindígenas, ora serem retratados pelos membros 

das suas adjacências como indígenas mestiços em virtude do baixo grau de caracteres étnicos 

indígenas, o que coloca em dúvida a identidade indígena desses sujeitos.  

 

3.1.3 O ethos discursivo sobre as marcas intersubjetivo-corporais Tapuia 

A entrevista seguinte diz respeito à fala da C2, que demonstrou prontamente interesse 

em participar da gravação da entrevista. Situando o cronotopos, a gravação aconteceu em 

local próximo à igreja matriz Nossa Senhora da Glória, na Praça Jeribá, na cidade de 

Rubiataba, onde havia um pequeno fluxo de pessoas. Em suma, a cenografia onde o evento da 

entrevista acontece diz respeito ao município já mencionado e produz significados no espaço-

tempo, logo, dotado de sentidos. Não obstante, exploramos o excerto da entrevista que segue: 

 

Entrevista semiestruturada: Recorte 6 
P: Mas quando eles vêm são bem recebidos na cidade? 

C2: Uai, eles são pessoas assim que eles são independentes. Eles sempre estão bem vestido. Têm veículos 

próprio, eu acho, porque sempre estão de moto, de carro, néé. Eles sempre chegam aí, eu não tenho muito 

contato, porque parece que eles não têm muito contato com a gente, né? 

P: Ah, eles têm celular, carro e moto? 

C2: Têm! Tem! Bem vestido! 
P: Eu não sabia 

C2: Igual nós, assim... Normal, assim... De tênis né, os homem de calça, igual e as mulher igual. 

/.../ 

C2: Eles não é muito diferente de nós não! Sempre eu já vi assim muito, mas muito raro è: : : quando assim 

eles pintar o braço, bem assim (( a colaboradora aponta para seu próprio braço a localização da tatuagem 

indígena, a fim de indicar com precisão a sua informação)), porque eu não sei o que eles fazem que a pintura 

fica assim no braço. Já via as mulher, só as mulher também. 

P: Só as mulheres que se pintam? 

C2: é, que eu vi, foi só as menina mulher. 

P: E quando eles vêm aqui, como às pessoas da cidade tratam eles? 

C2: Normal! Igual assim nós duas assim, normal. Não tem diferença não. 

/.../ 

P: Ah, a senhora já ouviu falar deles, dos Tapuio, pela televisão, mas a senhora nunca foi lá não! 

C2: Nunca fui não! 

P: Entendi. Então alguém disse para senhora, incrível! É bom mesmo conhecer! Eu também estou com vontade 

de ir lá na aldeia, para gente ter um conhecimento mais próximo da cultura, da realidade a qual eles vivem. Isso 
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é bom né? 

C2: É! Se você vê, se eles conversá com você assim, você não pensa que é: é: é deles lá não, é igual nois assim 

mesmo, normal. 

C2: Ah, eu acho que pra ir pra cidade eles tem que ir igual à gente mesmo né. Por que muitos, eu não sei, eu 

acho que nestas cidades grandes eles não é bem aceito, né? (Grifo nosso) 
 
Depoimento colhido em nossa pesquisa de campo, no mês de junho, no ano de 2014, em Rubiataba (GO). 

 

  

Constatamos, na fala da C2, que o sujeito enunciador busca legitimar o seu discurso 

por meio de estratégias que visam instituir o seu dizer na prática da verdade da época atual, 

mas sem desconsiderar a prática discursiva considerada como “verdade” da época de outrora, 

tal qual a época de formação (neo)colonialista brasileira. Em termos de conferir tal asserção 

no fragmento da entrevista analisada, observamos que o enunciado, em sua unidade, se 

apresenta como dotado de pluralidade de sentidos e se refere às marcas de pertença dos 

sujeitos enunciadores ao cronotopos sócio-histórico-ideológico. 

A fala de C2 refere-se a uma rede de acontecimentos que superpõe no discurso 

efeitos de valores de culturas díspares. De um lado, temos os acontecimentos que ocorreram 

há quase cinco séculos cujos sentidos remetem às relações de saber/poder do contexto 

colonial brasileiro e que impingiram, nas sociedades indígenas, as marcas da cultura europeia 

por meio da política de dominação. E, de outro lado, os acontecimentos que vislumbram 

nuances da cultura indígena em sua cosmologia e sua identidade étnica.  Conforme Pêcheux 

(1997, p. 17), o acontecimento está no ponto de encontro de uma atualidade discursiva com a 

memória.  

A noção de memória discursiva “diz respeito à existência histórica do enunciado no 

interior de práticas discursivas regradas por aparelhos ideológicos” (COURTINE, 2009, p. 

105-106). Tendo em vista o aspecto histórico observado nesta análise, os acontecimentos 

ocorridos no período colonial brasileiro coadunam domínios da memória discursiva e são 

retomados como novos nas atuais condições de produção. Desse modo, o dizer de C2: “Eles 

não é muito diferente de nós não! Sempre eu já vi assim, muito, mas muito raro é: quando 

assim eles pintar o braço, bem assim” mostra que todo signo carrega consigo os valores 

ideológicos. 

Na fala da participante, os valores que estão por trás das representações dos ethe 

indígenas na atualidade são recuperados de crenças colonialistas subjacentes e geram novos 

efeitos de sentido nas atuais condições de produção. Isso porque os indígenas usavam a 

pintura corporal - e para alguns grupos era costumeira a prática – a qual representava a marca 

de unidade de um dado grupo indígena. Portanto, era a estratégia de identificação de si na 

direção do outro e de distinção entre as várias células indígenas, para tal se diz de uma 
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performance ligada à alteridade.  

Especificamos, todavia, que, de modo geral, não são todos os grupos indígenas que 

utilizam seus corpos como suporte performático das marcas pictóricas. Entretanto, na 

atualidade, a pintura corporal indígena, para as tribos que têm essa prática, é utilizada como 

definidor de marca identitária e marcador de diferenças entre o eu e o outro.  Nos processos 

de interação, a alteridade ligada à arte de pintar os corpos ocorre como forma de manutenção 

da cultura tradicional e dos seus saberes ancestrais para representar no exterior, isto é, no 

corpo, a ideia de si. Então, as pinturas corporais expressam as posturas ideológicas dos 

sujeitos que as utilizam. 

  Os grupos indígenas, que trazem em seus corpos as marcas da pintura, mostram os 

significados que estão ligados à distinção cultural, social. Consequentemente, como forma de 

identificação dos seus pares tribais e desidentificação da sociedade envolvente (COITO, 

2012), isso postula que, para esses povos, a identidade constitui um fator de pertença tanto 

individual como coletiva.  E o corpo, como domínio discursivo-ideológico, difunde a 

simbologia dos elementos próprios da realidade do grupo étnico. A fala da inquirida permite-

nos a reflexão entre a relação de valores simbólicos e valores ornamentais. Pois, se por um 

lado as marcas corporais da pintura expressam a epistemologia de um povo, de outro, 

mostram a inversão de valores.  

No nosso entender, parece haver uma perda dos valores simbólicos em detrimento 

dos valores ornamentais que comunica a relação entre o sujeito que apresenta o seu corpo 

como território semiótico e o outro que recebe tais signos ideológicos e os decifram conforme 

os seus valores ideológicos e discursivos. Trata-se de uma relação entre corpo e alteridade, na 

qual o simbólico e representativo da realidade dos indígenas vem cedendo espaço para o 

ornamental, daí uma participante ter dito: “eles - os Tapuia -  só se pintam quando há 

apresentações em comemoração ao dia do índio, ou quando o prefeito faz festa e pede para 

eles vir de índio”. 

Residem aí as pseudorrepresentações sobre os grupos indígenas brasileiros, pois a 

tendência generalizadora dos discursos que visam à homogeneização dos indivíduos 

indígenas, a exemplo da C2, é pegar uma característica de um grupo indígena particular e 

generalizar como sendo próprio de todos os demais. Por sinal, cabe salientar que o 

posicionamento discursivo da participante apresenta traços de ambiguidades, pois, ao afirmar 

que: “Eles não é muito diferente de nós não”, a estratégia de identificar o indígena com os 

valores dos sujeitos da sociedade envolvente gera um movimento de desidentificação dos 

indígenas sobre si e sobre a sua cultura. Principalmente, consideramos que as pinturas 

corporais desses povos identificam tanto as suas individualidades quanto as suas 



110 

 

coletividades. Logo, os aspectos sócio-histórico-culturais ligam-se à manutenção da 

identidade. 

Nos interstícios da cena enunciativa, C2 realiza um deslocamento contra sua 

formação discursiva e sua respectiva formação ideológica, a fim de se identificar com as 

manifestações ideológico-discursivas do senso-comum, nas quais as palavras, como signos 

ideológicos, expressam não apenas o seu dito, mas também as suas segundas intenções. 

Notamos que a colaboradora se posiciona no discurso com necessidade de legitimação de seu 

dizer, ou seja, por vontade de verdade coletiva e, para isso, fala de um lugar que expressa não 

só a sua voz, mas a voz de uma “comunidade discursiva, que partilha um conjunto de ritos e 

normas” (MAINGUENEAU, 2008, p. 40; grifo do autor).  

A fim de comprovar o deslocamento que C2 realiza no dizer, com finalidade de fazer 

adesão a outra formação discursiva, vejamos o excerto do depoimento da enunciadora. 

 

C2: Uai, eles são pessoas assim que eles são independentes. Eles sempre estão bem vestido. Têm veículos 

próprio, eu acho, porque sempre estão de moto, de carro, né? Eles sempre chegam aí, eu não tenho muito 

contato, porque parece que eles não têm muito contato com a gente, né? (Grifo nosso). 

 

Os enunciados grifados referem-se à fala de C2, que marcam um lugar na ordem do 

dizer e nos mostram que um discurso mobiliza outros. Nessa rede discursiva, em que um 

discurso é atravessado por outros discursos, notamos, no enunciado de C2, a presença de 

dizeres cristalizados no imaginário de alguns sujeitos das cidades, tais como: “Eles são 

independentes/ Eles sempre estão bem vestido/ Têm veículos próprio, eu acho, porque sempre 

estão de moto, de carro”. Esses dizeres são próprios da formação imaginária da coletividade e 

são acionados por mecanismos da memória social, nos quais há o descrédito sobre a 

capacidade do indígena em assumir modernidades das sociedades não-indígenas.  

 Por outro lado, tais ditos reforçam a ideia de que, na arena discursiva, o social 

sufoca a individualidade e, concomitantemente, estabelece os tipos sociais que podem entrar 

na ordem vigente da modernidade, excluindo, assim, os que não estão conforme os padrões 

determinados. Assim, os signos: celular, moto, carro são vistos como símbolos de poder pelos 

membros das cidades e constituem-se, no discurso, como um registro que estigmatiza 

socialmente os indígenas. Nessa direção, os colaboradores fazem, também, conjecturas da 

imagem dos indígenas no domínio da interpretação corporal, realizadas tanto pela abordagem 

do ethos pré-discursivo: “Têm veículos próprio, eu acho” como pelo ethos discursivo. 

 Sendo assim, os dizeres de C2 cristalizam as cenas validadas sobre os povos 

indígenas Tapuia, povoando, consequentemente, os discursos de alguns sujeitos das cidades 
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de Rubiataba e de Nova América. Pontuamos, então, que nessa situação o aspecto de novidade 

que aciona a memória discursiva está ligado à sutileza de certos dispositivos que são 

legitimados no ato de fala, tais como: índio independente, bem vestido, posse de veículo 

próprio, ou seja, o indígena está inserido numa realidade contemporânea sociocultural variada 

e atravessada por ideologias que estão se entrecruzando, porque ora se afluem, ora se repelem.  

No depoimento de C2, quando afirma: “parece que eles não têm muito contato com a 

gente”, avaliamos que o verbo parecer, conjugado no enunciado da colaboradora, carrega a 

semântica da dúvida. Isso significa assentir que ela não tem segurança da informação, 

permitindo, assim, que lacunas de dúvidas sobre a veracidade de seu discurso sejam abertas 

no enunciado. Outra possibilidade para o emprego do verbo parecer está ligada às 

representações que os sujeitos das cidades fazem dos indígenas no campo do ethos prévio. 

Nesse caso, a memória discursiva, ao acionar o interdiscurso, atualiza os prejulgamentos que 

C2 faz dos Tapuia, legitimados pelo discurso no cronotopos atual. Já o uso do pronome a 

gente está ligado a uma comunicação ideológica desejosa de representar a voz do coletivo 

cotidiano, ou seja, há uma emergência da coenunciadora pela afirmação do seu dizer por meio 

da polifonia social. 

Em se tratando do sujeito que se apresenta como “eu” enunciador se responsabilizar 

pelo dito, mas falar na terceira pessoa, é eximir-se da responsabilidade individual pelo ato de 

fala e compartilhar tal responsabilidade com os interlocutores.  Desse modo, C2, ao falar de 

um lugar que ecoa não só a sua voz, mas a comunicação ideológica da coletividade, está na 

verdade tentando se eximir da responsabilidade por passar uma informação da qual ela não 

tem certeza da veracidade. Utiliza o verbo parecer junto ao pronome a gente no conjunto 

enunciativo e deixa em aberto a possibilidade de certeza. 

 Conforme Bakhtin (2006, p. 35), “[...] existe uma parte muito importante da 

comunicação ideológica que não pode ser veiculada a uma esfera ideológica particular: trata-

se da comunicação na vida cotidiana”. Nesse sentido, o autor afirma que a comunicação 

ideológica é rica e importante, pois “está diretamente vinculada aos processos de produção e, 

por outro lado, diz respeito às esferas das diversas ideologias especializadas e formalizadas” 

(BAKHTIN, 2006, p. 35) de um grupo social organizado. Logo, trazer uma afirmação para o 

conhecimento pessoal não lhe dá força de aceitação discursiva. 

A comunicação ideológica diz respeito aos valores que são manifestos nos dizeres 

dos sujeitos nas situações de linguagem realizadas na conjuntura social desses municípios. 

Assim, constatamos, no excerto da entrevista analisada, que o enunciado como um todo 

desnuda as configurações discursivas de alguns sujeitos de Rubiataba e de Nova América 

cujos sentidos revelam os valores que representam o ethos discursivo indígena nas situações 
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sociais desses territórios. Ao examinar os aspectos dos discursos dos colaboradores referentes 

à temática em torno da questão dos descendentes das terras indígenas Carretão, entendemos 

que são várias as problemáticas ligadas à questão. 

 Dentre tantas, defendemos uma, isto é, que é na arena do discurso, especificamente 

no entrecruzamento das formações imaginárias sobre os indígenas nacionais, que os 

colaboradores definem o que é ser indígena Tapuia. Eles utilizam, em suas produções 

discursivo-ideológicas, valores que se mantêm vivos por meio dos dispositivos da memória 

discursiva coletiva, que atualiza os discursos a partir das necessidades das condições de 

produção. 

 

3.1.4 O ethos discursivo sobre os Tapuia normalizados 

A sociedade apropriou-se de muitos conceitos e integrou-os a uma formação 

discursiva construída, fundada num imaginário que quase sempre nega a forma-sujeito dos 

seres humanos em suas distinções e em sua respectiva pertença sócio-histórico-cultural. O 

efeito da busca de normalização dos indivíduos recai no fato de que a diversidade é 

invisibilizada. Desse modo, o sujeito indígena é visto a partir de categorias de autenticidade 

sustentadas no modelo de essencialismo indígena. Nesse modelo, a representação da 

autoimagem identitária do sujeito circula nas produções ideológicas dos discursos 

institucionais e são atualizados nas malhas da coletividade. Ou seja, a dialética entre a 

superestrutura e a infraestrutura é difusora das injunções discursivas sobre os indígenas na 

arena dos discursos. 

Tais discursos são difundidos pela sociedade e os sujeitos acabam por se filiar a 

determinado posicionamento ideológico.  Esses discursos são controlados pelas partes que 

almejam visibilidade social, como a mídia, os debates públicos, notícias, jornais, artigos de 

opinião. Daí emanam as representações fragmentadas da identidade dos sujeitos indígenas, 

que, por fim, se cristalizam nos espaços sociais. Sobre tais representações, vejamos o 

enunciado: “Igual nós, assim. normal, assim. de tênis né, os homem de calça, igual e as 

mulher igual”. Fizemos um grifo no vocábulo normal, que, aliás, se repete por várias vezes 

nas falas dos colaboradores.    

Conforme Canguilhem (2009, p. 45), “o normal não é uma média correlativa a um 

conceito social, não é um julgamento de realidade, é um julgamento de valor”. Compreende-

se, assim, que o discurso em torno do binômio normal/anormal está ligado à invenção do 

sujeito nos domínios das atribuições de julgamento de valor, através de práticas discursivas e 

não discursivas. Como o discurso é prática social que relaciona valores, o ato de fala dos 

grupos dominantes considera como anormal aquele que está no circuito da exclusão.  
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Entretanto, não é só a identidade linguística dos grupos marginalizados que vai ser 

questionada, mas a sua forma-sujeito, uma vez que, no outro polo, estão os indivíduos cujas 

práticas discursivas os categorizam como normais. Vejamos o posicionamento de Edwald 

(1993, p. 103-104): 

 

Normalizar é instituir a linguagem que lhes permitirá entenderem-se e formar 

sociedade. Aliás, o ato essencial da normalização é provocar o acordo acerca desse 

código, fazer com que se torne comum a todos, como o que isso subentende do 

ponto de vista das maneiras de pensar e dos valores. [...] A normalização é, portanto, 

a instituição de uma língua comum, língua perfeita da comunicação pura que a 

sociedade industrial exigiria. [...]. A normalização é uma maneira de organizar esta 

solidariedade que faz de cada indivíduo o espelho e a medida do outro. 

 

No movimento da alteridade, para se determinar quem é normal e anormal, as 

formações discursivas que circulam no meio social proferem julgamento de valor sobre os 

corpos que não se enquadram no paradigma da normalidade e daí alguns sujeitos passam a ser 

estigmatizados como anormais. Logo, o ser anormal é o que foge à regra da homogeneidade 

imposta pelos que buscam a invenção normatizada dos indivíduos.  Nesse ponto, Canguilhem 

(2009, p. 13) traz-nos que o conceito de normal refere-se a um enquadramento comparativo 

entre os indivíduos e que semanticamente designa equívoco, pois 

 

designando ao mesmo tempo um fato e "um valor atribuído a esse fato por aquele 

que fala, em virtude de um julgamento de apreciação que ele adota". Fizemos ver, 

também, o quanto esse equívoco foi facilitado pela tradição filosófica realista, 

segundo a qual toda generalidade é indício de uma essência, toda perfeição, a 

realização de uma essência e, portanto, uma generalidade observável de fato adquire 

o valor de perfeição realizada, um caráter comum adquire um valor de tipo ideal 

(CANGUILHEM, 2009, p. 48). 
 
 

Em nosso entender, ao buscar um tipo ideal de sujeito à normalização, prega-se a 

prática de invisibilização das diferenças e da negação da pluralidade cultural dos indivíduos. 

E é essa força de invisibilização que observamos nos enunciados coletados por nós. O 

processo de produção e reprodução de práticas discursivas e não discursivas que trata da 

busca da homogeneidade entre todos os componentes no estrato social é uma forma de 

regulação dos sujeitos em suas diversidades cosmológicas. “Em suma, tal concepção pode ser 

desenvolvida em dois sentidos ligeiramente diferentes, conforme se estabeleça, entre o normal 

e o patológico, uma relação de homogeneidade ou uma relação de continuidade” 

(CANGUILHEM, 2009, p. 19). 

Em virtude das informações apresentadas, o sentido do léxico normal, na fala da C2, 

se constitui como signo indubitável da adesão dela ao discurso de inclusão e exclusão à 

medida que as representações e as formações discursivas se manifestam com maior 

preeminência na esfera sócio-histórica-cultural.  Essas separam os sujeitos entre o polo dos 
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normais e o polo dos anormais, atribuindo um julgamento de valor pelo qual os últimos estão 

em situação de desvantagem sobre os primeiros.  

Portanto, no campo semântico do estigma, valida-se a busca de um essencialismo 

indígena, ao categorizar o sujeito Tapuia como normal. Por isso, C2 realiza um movimento de 

desidentificação da cultura desses povos à medida em que identifica essa forma-sujeito ao 

sujeito branco, consequentemente, aos seus valores da cidade. Ao contrapor os valores dos 

indígenas aos valores das pessoas das cidades e apresentar características culturais diferentes, 

o dizer da colaboradora se apresenta no domínio da assimilação.  

Na elaboração de tipologias que visam ao entendimento das estratégias discursivas, 

sobretudo dos discursos do cotidiano, Landowski (2002) propõe o conceito de assimilação. 

No domínio da assimilação, a fim de se integrar à realidade cosmológica do grupo detentor de 

valores, o outro, para ser incluído, nega os traços de diferenças que o constituem para poder se 

identificar à realidade de dado grupo. Numa releitura de Landowski (2002) e de Barros (2015, 

p. 62), observamos que o discurso da “assimilação, que se apresenta como racional, procura 

transformar „o outro‟ em „nós‟, baseado na certeza de que o nosso modo de vida e a nossa 

visão de mundo são melhores e mais razoáveis que os do outro”. Entendemos que a interação 

entre as diversidades não é o apagamento das diferenças inerentes aos grupos, antes é o 

respeito às suas epistemologias e a aceitação dos traços distintivos do outro.   

Ao considerar os enunciados de C2, concluímos que os sentidos manifestos 

evidenciam o discurso no regime de assimilação, ora acentuadamente, ora de modo velado. 

Vejamos: “É! Se você vê, se eles conversá com você assim, você não pensa que é: é: é deles lá 

não, é igual nois assim mesmo, normal”. Como se nota no enunciado, a relação de 

assimilação procura transformar “ele” em “nós”, isto é, os povos Tapuia em sujeitos 

identificados a formas-sujeito dos citadinos de Rubiataba e de Nova América. A metamorfose 

se explicita à medida que, na fala da colaboradora, se nota a tentativa de apagamento das 

diferenças dos indígenas remanescentes das terras indígenas Carretão. 

 Desse modo, “o diferente não é, portanto, aceito com suas características próprias, 

mas se apagam as diferenças” (BARROS, 2015, p. 67). Nessa perspectiva, a caracterização do 

ethos discursivo indígena é determinada pelo conjunto de valores dos não-indígenas na 

conjuntura social de sujeitos que ainda mantêm uma concepção humanista tradicional, da qual 

os colaboradores se afiliam. 

 

3.1.5 O ethos discursivo sobre a identidade linguística dos Tapuia 

A língua é uma das formas de expressão das experiências humanas de um povo em 

sua própria temporalidade e, para entendermos essa tópica no contexto do Carretão, 
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apropriamo-nos do levantamento sociolinguístico do estudo de caso de Trindade (2009) sobre 

o “português Tapuio”, termo cunhado por este autor, o qual considerou que,  

em Carretão, essa situação é percebida principalmente entre gerações, o que pode ser 

visualizado através das redes. As mais velhas e menos letradas (falantes de rede 

insulada) usam uma variedade; as mais letradas (falantes de rede integrada) usam as 

duas. E, por fim, há falantes de uma terceira rede, a intermediária. São falantes 

novos, escolarizados e que convivem com as duas variedades. Em casa, dialogam na 

variante desprestigiada pelos grandes centros urbanos, mas que lhes garante a 

identidade enquanto comunidade linguística; na escola, convivem com um nível de 

linguagem mais próximo do prestigiado pelos grandes centros urbanos, mas que se 

afasta do sentimento de pertencimento, uma vez que não condiz com a usada em sua 

comunidade. Isso se justifica porque as gerações mais novas têm, às vezes, desejo de 

assumir esse português mais formal, mais prestigiado; às vezes, parecem resistir a 

ele (TRINDADE, 2009, p. 108). 

 

Notamos, no registro de Trindade (2009), que a pressão sobre a identidade linguística 

no que tange à transmissão da língua de uma geração a outra é determinada por forças que 

entram em ação: centrípetas e centrífugas, pois as pressões de fora, advindas das sociedades 

envolventes, atuam sobre uma parte dos Tapuia, principalmente os mais jovens, que se 

sentem atraídos pela modalidade formal do português brasileiro. Assim, as relações dos 

sujeitos do Carretão com as sociedades envolventes afetaram o comportamento linguístico 

desses sujeitos. Destarte, quando tais forças entram em conflito, sobressai o poder de uma 

sobre a outra, deixando a modalidade informal em posição de desvantagem.  

O papel dos Tapuia na transmissão do “português Tapuio” não acontece destoado de 

conflitos sócio-histórico-culturais. Trindade (2009) afirma que os Tapuia passaram por 

momentos de crise identitária ao se depararem com outros grupos indígenas que mantêm a 

língua indígena e, principalmente, por serem pressionados pelas sociedades próximas 

territorialmente sobre o “possuir” uma língua indígena. No entanto, nas últimas décadas, em 

busca do empoderamento de si, esses sujeitos vêm reconhecendo que a miscigenação não 

diluiu sua identidade, incluindo, nesse âmbito, a construção de sua língua.  

Assim, Trindade (2009) esclarece que o português falado por esses sujeitos se 

apresenta “como manutenção da identidade linguística Tapuia, historicamente construída em 

contexto de multilinguismo, de submissão e de diglossia” (TRINDADE, 2009, p.108). No que 

diz respeito à língua como manutenção da autoimagem identitária dos Tapuia, observamos as 

pressões que permeiam a questão, sobretudo no fato de que, para esses povos assumirem o 

português brasileiro como língua, “representou um entrave em seu reconhecimento como 

índios „autênticos‟, exercedores de direitos legítimos garantidos pela legislação brasileira” 

(TRINDADE, 2009, p. 40). Sobre isso, analisemos o recorte abaixo: 
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Entrevista estruturada: Recorte 7 

C: Chamar aqueles lá de Tapuio, é o mesmo que chamar urubu de passarinho [dá uma gargalhada]. Aquela lá 

é uma balela, falar que aquilo lá é índio. Pode ser há muitos anos foram índios, que índio é esse que não tem 

língua? Pergunta lá qual a língua você fala: 

- Falo é português. 

- Seu avô falava alguma língua? 

- Seu tio falava? Seu bisavô? 

- Não.  

Então que índio é esse? Não são índios, mestiços, casa fora. 

 

Depoimento de C, In: Almeida (2003, p. 367-368). 

  

No excerto, a heterogeneidade discursiva que acontece de modo marcado no relato 

de C apresenta a atitude do enunciador em relação ao que ele sustenta em sua formação 

discursiva sobre a identidade linguística indígena Tapuia, isto é, que a identidade linguística 

indígena deve se manter através de uma transmissão intergeracional, desconsiderando os 

fatores de variação cronotópica a que a língua está imersa.  

Ao entender a língua como um sistema imutável, embora transitável de geração a 

geração, o dizer de C explicita, também, que, na comunidade do Carretão, as pressões 

decorrentes da identidade linguística não acontecem destoadas da corporalidade Tapuia, daí o 

inquirido afirmar “Chamar aqueles lá de Tapuio, é o mesmo que chamar urubu de passarinho 

[dá uma gargalhada]. Aquela lá é uma balela, falar que aquilo lá é índio. Pode ser há muitos 

anos foram índios, que índio é esse que não tem língua?”. O tom aparentemente jocoso do 

discurso deixa evidente que a corporalidade é central para a organização que incide numa 

construção de vários ethe sobre as populações indígenas. 

 Nesse âmbito, a relação entre o corpo Tapuia e a sua língua produz os sentidos 

advindos do jogo de interesse que visa  

deturpar a interpretação de língua, como meio de negar a identidade indígena. Essa é 

uma visão equivocada e parte do pressuposto de que a língua é uma propriedade 

única e exclusiva de determinado grupo de falantes (TRINDADE, 2009, p. 38). 

 

A suplantação do caráter evolutivo da língua, nesse caso da língua indígena, em sua 

temporalidade própria deixa evidente o interesse político sobre a questão, em se tratando de 

que visa “negar a identificação dos Tapuios como grupo étnico coeso” em virtude de eles 

falarem português. Nessa dimensão, a atividade linguística se constitui como uma complexa 

parte da relação entre interesses ideológicos sobre a relação corpo e identidade, visto que os 

mecanismos de manutenção do conjunto de normas ideológicas se dão no domínio da 

linguagem.  A fim de elucidar a relação do ethos discursivo no campo do ato de fala, 

sobretudo a partir da congregação do logos, ethos e pathos, Adam (2005, p. 93) nos apresenta: 

 

Se se trata de fatos, mas não de opiniões, e, sobretudo de apreciação, não somente a 
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pessoa do orador, mas também a função que ele exerce, o papel que ele assume, 

influencia de modo incontestável a maneira pela qual o auditório acolherá as suas 

palavras.   

De maneira recíproca, as palavras do orador propiciam uma imagem dele cuja 

importância não pode ser subestimada: Aristóteles a estudava sob o nome de ethos 

oratório, como um dos três componentes da eficácia na persuasão, sendo os outros 

dois o logos e o pathos, o apelo à razão mediante argumentos e os procedimentos 

retóricos que visam a suscitar as paixões do auditório.        
 

Concordamos com Adam (2015), uma vez que encontramos também aspectos de 

representação do ethos discursivo indígena Tapuia pelos traços linguísticos desses povos. 

Vejamos os enunciados de C: “Que índio é esse que não tem língua? Pergunta lá qual a língua 

você fala: - Falo é português”. Levamos em consideração o enunciado e as estratégias 

discursivas de que os colaboradores se valem na ordem do dizer, visto que os enunciados 

realçam as conjecturas ligadas às suas escolhas no paradigma de valores e são regulados pelas 

regras das formações discursivas às quais os colaboradores estão filiados.  

Nesse movimento, o ethos discursivo sobre o indígena Tapuia se fabrica no universo 

do olhar do não-indígena que observa, avalia e conjectura formações discursivas cristalizadas 

sobre a identidade desses povos. Embora a tendência natural seja direcionar a atenção do 

olhar para o corpo dos sujeitos, quando tratamos dessa questão no entremeio das construções 

discursivo-identitárias sobre os povos indígenas, especificamente os Tapuia, notamos uma 

emblemática ambiguidade na fala dos entrevistados. 

 As conjecturas sobre a identidade linguística indígena constroem as significações 

que circulam nos dizeres dos colaboradores e revelam seus posicionamentos ideológicos 

permeados de representações que remetem a já ditos. Essas representações estereotipam não 

só a imagem desses povos na conjuntura atual de manutenção da sua identidade linguística, 

mas a toda uma memória indígena que a comunidade do Carretão luta para preservar. A 

questão em torno da distintividade discursivo-identitária para os Tapuia opera-se num 

movimento de regresso não somente em direção às suas origens Xavante, Kayapó do Sul, 

Xerente e Karajá (Javaé), mas, sobretudo, de consciência em relação ao “português Tapuio”. 

Esse retorno se motiva numa busca de si como sujeito e se justifica pela necessidade de 

valorização de suas origens étnico-linguísticas, uma vez que o “português Tapuio” deve suas 

características, também, a essas origens, ademais das adaptações aos usos linguísticos das 

sociedades falantes próximas territorialmente, no decorrer do tempo. 

Desse modo, a semântica ideológica subjacente à identidade linguística Tapuia põe 

em cena as estratégias do jogo de exclusão das diferenças. Essa exclusão está fundamentada 

na relação entrecruzada entre as estruturas do discurso e as estruturas sócio-histórico-

culturais. Isso significa dizer que há uma lógica de visibilidade para os corpos desses sujeitos 

com vistas a “negar a identificação dos Tapuios como grupo étnico coeso” (TRINDADE, 
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2009, p. 108). Ou seja, a barreira para a aceitação de tais sujeitos se assenta nas formas de 

rejeição de sua aparência física, logo, de seus corpos como território de ausência de marcas 

que atinem à identidade cultural indígena. 

A representação é um processo discursivo determinado no domínio cultural e 

construído sócio-historicamente, consequentemente, a questão da identidade linguística 

Tapuia está ligada à lógica das representações que os de fora fazem desses sujeitos, que 

exigem deles um conjunto de  traços culturais fixos, a exemplo da exigência de uma língua 

indígena limpa de traços linguísticos do português, como marcas irredutíveis da figura  

indígena em seu dinamismo cultural autêntico.  

Sobre isso, fazemos menção às políticas linguísticas ligadas ao português Tapuia, 

visto que há esforços empreendidos pelos professores Tapuia em consonância com a 

mobilização de pesquisadores de grupos de estudos da licenciatura intercultural da UFG, com 

o objetivo de colocar em prática políticas indigenistas de valorização do português falado 

pelos herdeiros do Carretão, pois assumir o caráter identitário de sua comunidade de fala é, 

para o Tapuia, assumir-se como sujeito do/no discurso na arena dialógica e ideológica.  

Ademais, os traços do português Tapuia evidenciam as resistências sociolinguísticas 

da língua dos Tapuia, principalmente a fala dos mais velhos pelas coerções ideológicas dos de 

fora. Por isso, é importante que os sujeitos falantes dessa comunidade de fala não abandonem 

o uso do português Tapuia em suas produções comunicativas cotidianas, tanto com os seus 

pares quanto com os sujeitos não-indígenas, sendo preciso, sempre, consciência de 

manutenção e revitalização de sua identidade linguística. 

A manutenção de uma língua está ligada a diversos fatores sócio-históricos e 

culturais, portanto, ainda que haja coerções consequentes de um conjunto de fatores, também 

sócio-históricos e culturais, a comunidade de fala, a exemplo dos sujeitos das terras indígenas 

Carretão, deve lutar em prol da defesa de sua identidade de fala. Mas, qual é o grau de 

vitalidade do português Tapuia no ambiente do Carretão e das sociedades próximas 

territorialmente ao Carretão? Logo, está aí a justificativa de os indivíduos do Carretão, em 

parceria com o corpo de pesquisadores da UFG, buscarem a (re)afirmação da sua identidade 

linguística.  

 

3.1.6 O ethos discursivo sobre a corporalidade Tapuia 

Nos postulados de Courtine (2013), o corpo é compreendido como uma tecnologia 

política, o que significa afirmar que é, ao mesmo tempo, fronteira de identificação e 

desidentificação dos sujeitos nas práticas discursivas. Nesse sentido, a heterogeneidade 

marcada nos discursos dos inquiridos, no contexto de Rubiataba e de Nova América, põe em 
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evidência dizeres como o da C2: 

 

C2: Ah, eu acho que pra ir pra cidade eles têm que ir igual à gente mesmo né? Por que muitos, eu não sei, eu 

acho que nestas cidades grandes eles não é bem aceito, né? 
Tem alguns lugares que talvez mantem certa resistência. É. 

 

 É. Mas igual aqui que é interior, a gente acostumou. Eles sempre vieram aqui, né? É costume, então ninguém 

importa. 

 

O ato de fala em destaque deixa transparecer o jogo de exclusão da forma-sujeito dos 

povos indígenas nas cidades. Tanto é que, por meio do ethos mostrado, a entrevistada afirma 

que “eu acho que nestas cidades grandes eles não é bem aceito, né?”. Em tom de interrogação, 

o dizer aponta indícios para o fato de alguns sujeitos das cidades estarem acostumados à 

presença dos indígenas nos espaços urbanos pondo em cena uma espécie de pseudoaceitação 

alinhada à suposta “normalização” dos indígenas na ótica dos sujeitos das urbes. Falamos em 

pseudoaceitação porque as formas de inclusão dos povos indígenas nas cidades não devem se 

efetuar no movimento da anulação de sua aparência, isto é, a alteridade não pode ditar normas 

de como o outro deve se apresentar.  

Portanto, ao afirmar “eu acho que pra ir pra cidade eles têm que ir igual à gente 

mesmo né?”, evidencia-se que o discurso de alguns dos sujeitos não-indígenas, em dados 

contextos, marcam estratégias discursivas que resultam numa depreciação dos indígenas 

baseada nos postulados próprios das ideologias fundamentadas em julgamentos de valor 

visando à manutenção de um essencialismo indígena. 

Esses assuntos tiram os racismos dos bastidores e os trazem para a cena principal no 

dizer de alguns dos não-indígenas sobre esse grupo. Trata-se da negação da forma-sujeito dos 

Tapuia, que são avaliados pelos sujeitos dos municípios de Rubiataba e de Nova América 

como não sendo nem indígena, nem branco, nem negro. Isto é, por não estarem enquadrados 

socialmente em nenhum lugar, a radicalização da imagem desses povos se assenta nas formas 

de juízos de valor, visto que os indígenas têm de se metamorfosear na forma-sujeito dos 

membros dessas cidades, a fim de serem aceitos integralmente.  

 Ao serem radicalizados em suas distinções, ou pela falta dessas, o grupo indígena 

Tapuia acaba não se enquadrando em lugar algum e resta-lhe o lugar da ausência na 

conjuntura social e na negação da imagem do outro.  Nessa perspectiva, para orientar a nossa 

interpretação, é convidativa a elucidação de que a noção discursivo-identitária entrecruzada à 

corporalidade dos Tapuia orienta para a questão de os indivíduos das cidades governarem as 

camadas indígenas. A tutela é uma das formas de controle, mas a nossa atenção nessa pauta se 

direciona para a análise das tentativas de padronizar os indígenas que vão às cidades a partir 
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de um modelo dado a priori.  Estamos falando do protótipo idealizado nas formações 

ideológico-discursivas de alguns reguladores sociais, que impõem, por meio de estratégias 

discursivas, como as sociedades indígenas devem se vestir, comer, realizar a coesão do grupo.  

Esses mecanismos de categorização étnica revelam mais uma faceta da 

essencialização. Assim a visão essencializada do ser indígena cria uma expectativa, também 

essencializada, e isso é cobrado desses sujeitos levando à rejeição da imagem do outro.  Sobre 

esse assunto, notadamente, C2 se posiciona como juíza. Ela enuncia, a partir de suas 

formações imaginárias, ideológicas, sociais, históricas e discursivas, como os sujeitos Tapuia 

devem se apresentar nos espaços sociais dos municípios de Rubiataba e de Nova América. É, 

pois, a representação dos modos de vida atual do Tapuia como integrantes das cidades e 

incorporando à sua cosmologia os valores próprios dessa cultura que levam os colaboradores 

a caracterizarem, nos seus discursos, imagens contraditórias do ser Tapuia. Tal evidência é 

constatada no momento em que os dados mudam e os discursos adquirem semelhança ao 

gênero jurídico. 

 Ao tomar os excertos dos colaboradores como objeto de análise, constatamos que as 

injunções dos colaboradores constituem o cerne da enunciação, pois os entrevistados 

assumem seu posicionamento discursivo. Avaliamos então a afirmação de C2: “Ah, eu acho 

[...]”.  Sobre a escolha lexical “ah, eu acho”, fica explícito que o sujeito enunciador fala de um 

lugar que particulariza o seu dizer ao mesmo tempo em que lhe isenta a responsabilidade do 

dito, mas no plano do subtendido realça a polifonia social de uma etnia dominante. Vejamos: 

“Ah, eu acho que pra ir pra cidade eles tem que ir igual à gente mesmo né”. Dessa forma, os 

vocábulos cidade e a gente marcam a polaridade espacial e cultural no campo de sentidos de 

uma coletividade situada. 

Nesse movimento de ecos e silêncios, os dizeres dos colaboradores aspiram à 

legitimação. Notamos que os efeitos de sentido não estão dados a priori, apesar de esses 

acionarem a memória discursiva, mas são manifestados nas práticas de produção do discurso 

nas esferas sócio-históricos-culturais. O sentido não é dado somente “pelas relações 

linguísticas internas ao texto, ele é construído também pela relação com a sua exterioridade” 

(FIORIN, 2012, p. 46). Os efeitos de sentido advindos das entrevistas analisadas são 

manifestados no texto pelos mecanismos linguísticos carregados de ideologia do pensamento 

colonial, como também pelo fator da historicidade do enunciado.  

Por aí vemos que os posicionamentos discursivos dos colaboradores evidenciam, de 

um lado, as suas singularidades no ato de enunciar e, de outro, revelam filiações discursivas. 

Conforme Pêcheux (1997), ao enunciar, o sujeito tem a ilusão de originalidade discursiva, 

mas, por estar situado numa dimensão espaço-temporal, o seu falar é sempre revestido de 
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traços estilísticos de outros enunciados.   

Analisemos a fala de C5 na entrevista que segue. Sobre o cronotopos, essa entrevista 

aconteceu na cidade de Rubiataba, na sede da Agência Rural. A gravação transcorreu de modo 

tranquilo, uma vez que estávamos numa sala reservada, embora, num dado momento, termos 

sido interrompidos por um funcionário da Agência Rural que precisava de uma informação de 

C5.  

Ressaltamos que tal interrupção não comprometeu a sequência da entrevista, bem 

como o seu entendimento. Vejamos o fragmento que segue:  

 

Entrevista semiestruturada: Recorte 8 

P: Entendi, então são cursos que visa habilitá-los a tratar, ou trabalhar diretamente no campo com a terra, algo 

vinculado à realidade deles, prática deles. 

C5: Então assim, da mesma forma que é realizado um curso para o produtor rural, também é realizado pelos 

índios, quer dizer, né não se faz acepção, né? Então quando é um curso direcionado para: lá pra aldeia, é da 

mesma forma como se fosse um curso ministrado para um grupo de produtores, né. Porque a a a aldeia 

indígena, a gente sabe que né, ela o o como se fosse uma comunidade né, como uma outra né, qualquer, 

município de Rubiataba né. Tanto é que quando a gente vê um índio na rua né, dificilmente ele passa que passa 

desapercebido, a gente simplesmente passa por ele como se fosse uma pessoa normal, natural né, pelo fato de 

dele não se destacar como índio, então ele se veste com roupas normais, anda de moto, de carro né, então 

muitas das vezes passa que desapercebido. Então a gente sabe que tem uma aldeia indígena, sabe que lá tem 

uma concentração maior de índios, mas quando agente vê eles na rua aqui, né, só se tiver ai um carro que 

tivesse identificação da FUNAI, alguma coisa pra gente saber identificar, mas pelo contrário, eles, assim, não 

chama atenção.  

Depoimento colhido em nossa pesquisa de campo, no mês de junho, no ano de 2014, em Rubiataba (GO). 

 

Na heterogeneidade constitutiva da sequência enunciativa acima, é possível ver o que 

Bakhtin (2006) propõe sobre o princípio constitutivo da linguagem: o dialogismo. Conforme 

o autor, na arena discursiva, o dialogismo diz respeito às redes dialógicas, nem sempre 

concordes entre os interlocutores que configuram uma sociedade. Em contrapartida, o 

dialogismo tem a ver com as relações mantidas entre os sujeitos nos processos discursivos 

numa dada cronotopia. Nessas relações, também se ancora a interdiscursividade, na qual o 

dialético se instaura apresentando o caráter polifônico da linguagem.  

No enfoque polifônico, a consciência do eu se autorrevela na consciência do outro.  

Nesse viés, a posição de C5 se revela não como dizer individual, mas como um intrincado 

tecido discursivo cujos fios traçados socialmente se realizam pelas interações intersubjetivas.  

Na instância significativa, há um jogo de contradição, sobretudo porque o colaborador, ao 

afirmar “Tanto é que quando a gente vê um índio na rua né, dificilmente ele passa que passa 

desapercebido”, estabelece uma incoerência com a sequência enunciativa: “a gente 

simplesmente passa por ele como se fosse uma pessoa normal, natural né, pelo fato de dele 
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não se destacar como índio”. 

O sentido do discurso e as significações das palavras vinculam-se ao contexto de 

produção e às condições do dizer. Assim, o sentido da fala de C5 depende do entendimento 

das classificações adscritivas de teor jurídico que integram, em seu parecer, critérios 

“axiomáticos” sobre o conceito de ser indígena no país. Tais classificações adscritivas 

proliferam de modo monopolista no campo semântico, advindo daí as contradições em torno 

dos sentidos em relação ao que é ser índio no imaginário social. Então, o discurso de C5 

instaura os sentidos com efeitos de contradições por causa das referências à origem dos 

indígenas, ou mais exatamente, à vinculação a uma concepção de essência étnico-indígena. 

No excerto da entrevista acima, a forma de apresentação e de transmissão do 

discurso de C5 deixa transparecer uma atualização histórico-discursiva, pois a memória, ao 

resgatar sentidos de dizeres de caráter essencialista, aproxima dialeticamente o seu dizer dos 

dizeres dos outros colaboradores. Desse modo, o enunciado de C5 marca uma tomada de 

posição na qual o gênero do discurso, ao mesmo tempo, mantém viva uma memória 

discursiva social articulada ao pensamento sobre etnicidade. Reiteram-se os ethe 

estereotipados que fixam as diferenças, reforçam-se as estratégias discursivas dos 

colaboradores e os valores aos quais esses estão filiados.   

Por isso, as marcas do discurso remetem a efeitos de sentidos de diferentes 

enunciados proferidos em outras temporalidades.  A fala de C5 mostra que a identificação do 

sujeito indígena Tapuia se dá por meio de mecanismos de comparação entre a forma-sujeito 

urbano apresentada no espaço-tempo atual em contraste com os indígenas em suas formas-

sujeito de origem, mais precisamente aos usos e costumes dos que viviam nus pelas selvas.  

Essas formas de distinção manifestadas tanto em palavras (ethos dito) como em 

imagens construídas (ethos construído), e que são articuladas ao comportamento dos sujeitos, 

vão compondo os fios de sentidos alinhados às representações do ethos discursivo na ordem 

do dizer de C5, ao passo em que revelam posicionamentos contraditórios. A contradição se 

compõe à medida em que se dão os encontros e desencontros de semiologias culturais 

díspares: a dos indígenas e a dos grupos humanos das cidades, principalmente quando 

analisamos as estratégias discursivas do colaborador ao mostrar no dizer que quem “não sabe 

que tem indígena na cidade aí nem percebe”. 

 A avaliação realizada a partir das formações discursivas e ideológicas dos sujeitos 

situados territorialmente próximos categoriza os indígenas em dizeres do tipo como “a gente 

simplesmente passa por ele como se fosse uma pessoa normal, natural né, pelo fato de dele 

não se destacar como índio”. Isso se trata, na verdade, de um jogo sutil de saber/poder 

fundado em estratégias que visam à invisibilização dos traços de pertença étnica coletiva dos 
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indígenas na sociedade civil. 

Na arena de identificação ou desidentificação, tratar aparentemente os indígenas 

como “iguais” aos demais membros das cidades significa uma forma de integração desses 

povos na organização social vigente. Mas se trata de relações de saber/poder sistematizadas 

em discursos racistas. Portanto, considerar os grupos indígenas como “iguais” aos demais 

componentes da sociedade civil é uma forma de regulação desses povos nos espaços urbanos 

e uma forma de exclusão dos mesmos dos demais componentes pertencentes aos diversos 

grupos indígenas. Esse assunto convida, para a discussão, a voz de Orlandi (1990) ao afirmar 

que tratar o indígena como “igual” aos sujeitos das cidades já é em si apagar o cerne 

identitário desses grupos. Logo, ao negar a existência da pertença étnica, nega-se a forma-

sujeito do indígena ao mesmo tempo em que padroniza, tornando-os não-indígenas nas 

percepções virtuais dos de fora. 

O dizer de Orlandi (1990) remete, pois, à categoria de heterogeneidade manifestada 

no discurso. E sobre a forma da heterogeneidade mostrada nas elucidações discursivas dos 

colaboradores, Brandão (2012, p. 36) delimita “na superfície linguística, na materialidade 

linguística do enunciado índices que denunciam” as estratégias dos entrevistados em legitimar 

o seu dizer. O que resulta na necessidade deles pela afirmação de seus enunciados por meio da 

corroboração da comunicação coletiva. 

Nesse sentido, a fala do C5 mobiliza uma intricada rede de discursos na qual a 

relação de um dizer com outros ditos vai construindo o ethos discursivo indígena Tapuia. 

Vejamos: “eles não é só um, chega quatro, cinco pessoas né, eles assim... já dá pra identificar 

que é uma população um pouco diferente, mas que no geral se for um ou dois no meio dos 

outros, ninguém percebe”. Conforme Courtine (2009), tudo o que é dito é resgatado pela 

memória, portanto, os discursos aparentemente esquecidos ficam arquivados na memória e 

são resgatados por outros discursos motivadores nas condições do dizer. 

Apesar de insinuar aspectos de novidade, o discurso de C5 aciona produções 

discursivas ligadas aos sistemas de valores a partir do qual se constroem as representações dos 

povos indígenas. A ideologia presente na fala do colaborador evidencia que as relações de 

etnicidade são avaliadas, presumidamente, pela ausência de traços distintivos ligados à cultura 

indígena. Daí surgem afirmações como a de C5, que diz que os Tapuia são “uma população 

um pouco diferente”. 

Na fala de C5, o reconhecimento da identidade do índio é realizado a partir de 

categorias, a saber: sócio-histórico-cultural, nas quais os sujeitos não-indígenas se valem das 

suas formações ideológicas para afirmar ou negar no dizer as imagens de si dos povos 

indígenas. A comunicação ideológica é rica e importante, pois “está diretamente vinculada 
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aos processos de produção e, por outro lado, diz respeito às esferas das diversas ideologias 

especializadas e formalizadas” (BAKHTIN, 2006, p. 35).  

Ao operar com mecanismos ideológicos em seus discursos a partir de um 

comparativo do ethos indígena Tapuia com os caracteres somáticos, culturais, sociais e 

étnicos advindos da formação imaginária, ou do ideal do ethos indígena, os colaboradores 

revelam os sistemas de valores aos quais estão filiados e que são manifestos no ato de se 

posicionarem em relação ao que é ser indígena em suas formações imaginárias. 

Vê-se que são diversas as formas de representação do ethos desses povos, mas são 

adjetivos que atualizam as fantasias criadas no imaginário social e que fazem perpetuar os 

estereótipos que são frequentemente veiculados nos meios sociais. Levando em conta a 

função ontogênica do gênero do discurso, conforme Bakhtin (2006), o sentido da enunciação 

é determinado pela junção das práticas sociais com as experiências humanas. 

 Em suma, o encadeamento dos efeitos de sentido das entrevistas analisadas é 

interpretado a partir de mecanismos linguísticos, como também pelo fator da historicidade do 

enunciado. Para Fiorin (2012, p. 64), “a historicidade não são fatos externos ao sentido, é o 

sentido mesmo, na sua constituição dialética, que é histórico e que uma teoria do discurso 

deve apreender”.   

 

3.2 ETHOS DISCURSIVO INDÍGENA TAPUIA NA DESCOLONIZAÇÃO DO 

IMAGINÁRIO SOCIAL 

Como vimos nas análises anteriores, os atos de fala dos colaboradores ressoam e 

legitimam os dizeres que vêm de outras vozes. São postos como discursos hegemônicos no 

meio social e contribuem para difundir julgamentos de valores aos sujeitos inventados como 

“diferentes” do “nós”. Argumentamos que, nessa arena aberta, as identificações e 

desidentificações constroem o jogo de diferenciação étnica entre “nós” e “eles”. Tais dizeres 

desmascaram o exercício de poder excludente na ordem social, que contribui para disseminar 

as produções discursivas que manifestam racismos e que, consequentemente, tendem a reduzir 

ao essencialismo a semiologia da cultura indígena. 

 A abordagem da descolonização do imaginário social centra-se na possibilidade de 

afirmação da epistemologia e dos povos dessa cultura, vistos como reduzidos na 

modernidade, uma vez que o movimento homogeneizador possibilitou a difusão de discursos 

de segregação entre a sociedade indígena e a sociedade não-indígena.  

 

3.2.1 O ethos discursivo sobre os Tapuia no eixo do desenvolvimento sustentável 

A partir do século XX, notam-se consideráveis empreendimentos que assistem aos 
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interesses das comunidades indígenas na historiografia brasileira. Sob um novo olhar, quiçá 

emancipatório para povos que sofreram epistemicídios ao longo da história, a exemplo dos 

Tapuia, Santos (2009) engendra que a mecânica para esse novo olhar está na valorização da 

pluralidade cultural. No que se refere aos povos indígenas, essa valorização significa o resgate 

das epistemologias desses povos, que é o aprender como esses grupos minoritários usam os 

seus saberes, conhecimentos e memórias. 

Num nível imediato, valorizar as epistemologias dos povos indígenas é falar mais 

desses povos na ordem da descolonização da imagem de si. É defender a diversidade cultural 

e a plurietnicidade expressa no artigo 215 da Constituição Federal de 1988, ao oficializar que: 

“O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 

cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais” 

(VILLARES, 2009, p. 16). Na primeira parte do enunciado, o ordenamento visa proteger e 

assegurar os direitos dos povos indígenas, enquanto, na segunda, a assertiva visa ao 

reconhecimento e à difusão cultural desses sujeitos. Sobre essa perspectiva, analisemos o 

recorte da entrevista da C 3.  

O evento da gravação aconteceu na sala da participante, nos domínios do CRAS do 

município de Rubiataba. Embora resistente no início, no decorrer da gravação C3 respondeu a 

todas as perguntas, demonstrando interesse nas respostas. Conseguinte, a mesma estava 

segura das informações prestadas, aliás, em certos momentos, a colaboradora trazia para o 

diálogo informações precisas e que não estavam no roteiro da entrevista, mas que serviram 

para o entendimento do fenômeno investigado. Vejamos um fragmento dessa entrevista: 

 

Entrevista semiestruturada: Recorte 9 

P: mas quando a senhora fala em exportação, a senhora está se referindo só aqui, ou... 

C3: só no município, só no município de Rubiataba, por exemplo, eles têm lá o tanto de farinha para ser 

entregue durante o mês. O governo manda a verba para eles e eles entrega aqui no CRAS, e o CRAS faz as 

distribuições para as entidades. Vai pras escolas, pras SAMAR, pra APAE, né? Pros hospitais. É (+) abrigo dos 

idosos. 

P: outra coisa: eles trabalham só com a farinha? 

C3: no momento sim, agora diz que eles vão trabalhar também com a fabricação de biscoitos caseiros, porque a 

gente fez a parceria na época com o SENAI, e eu levei uma professora de... Os derivados da mandioca. Então 

foi assim, foi umas noventa e seis receitas feita através da mandioca. 

/.../ 

C3: isso. E eles é assim, são assim, um povoado assim, eles não gostam de ficar parado. E sempre assim, eles 

estão pedindo, traz mais cursos pra gente. 

/.../ 

E: Eles são bem recebidos aqui na cidade? 
M: mu: u: u:uito, muito eles são muito bem recebidos, eles são umas pessoas que nós respeitamos muito. Eu 

não sei se você sabe que os índios são prioridade do governo, por que... Todos os índios são assim... Inclusive 

assim, é, tem a área da terra deles então se entrou uma pessoa... Vamos supor que os brancos entrou lá para 

comprar ou que seja para tomar posse, é tem a demanda, não pode, então o governo da mais prioridade pros 

índios, então assim, eles é MUITO bem recebido em qualquer lugar. Assim, carro, transporte, o governo manda 

carro zero né, motorista ficar disponível 24 horas. 
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Depoimento colhido em nossa pesquisa de campo, no mês e junho, no ano de 2014, em Rubiataba (GO). 
 

 

Em sua elaboração discursiva, a C3 inicia a fala relatando sobre assuntos pertinentes 

aos remanescentes do Carretão. Como exemplo, a temática sobre a casa de farinha. Ao mesmo 

tempo em que deixa transparecer, no nível do discurso, os possíveis entrelaçamentos entre a 

cultura dos sujeitos dos municípios circundantes e a cultura indígena, ressoa de sua fala 

sentidos que aspiram à valorização dos Tapuia no âmbito da organização das formas de 

trabalho no Carretão. 

 Confirmamos essa assertiva no dizer da C3: “só no município de Rubiataba, por 

exemplo, eles têm lá o tanto de farinha para ser entregue durante o mês. O governo manda a 

verba para eles e eles entrega aqui no CRAS e o CRAS faz as distribuições para as entidades.” 

O enunciado reflete o dilema entre a ideologia da tutela e a ideologia da emancipação à 

medida em que as relações das forças centrípetas e centrífugas do discurso manifestam efeitos 

de sentido de superação da tutela. 

Acerca da tutela indígena, Villares (2009) convida a nossa atenção para um assunto 

polêmico nas relações entre o Estado e os povos indígenas. Segundo o autor, a polêmica está 

colocada pela bagagem histórica e factual da relação travada entre os poderes exercidos pelo 

Estado sobre os grupos étnicos. A fim de conceituar, conforme apresenta o Direito Civil, “a 

tutela e a curatela são institutos que visam a suprir as incapacidades de fato existentes, 

permitindo a representação ou assistências do incapaz” (VILLARES, 2009, p. 73).   

Se a tutela, na visão de alguns, apresenta-se como uma forma de controle sobre 

indivíduos vistos como faltos de autonomia pelo Estado, a ação emancipatória é uma via que 

lhes garante a autonomia. Nesse sentido, Kant (2005) propõe que o homem deve exercer a 

autonomia de escolhas dentro daquilo que ele pode escolher, portanto, deve agir com 

autodeterminação em suas ações. Tal argumento vai de encontro ao discurso da tutela do 

Estado, no qual se apregoa que os povos indígenas cujos efeitos ressoam na imagem de 

grupos assujeitados, incapazes de agir pelos seus atos e determinados pelos gerenciamentos 

do exercício do poder estatal.  

Na contramão, Kant (2005) propõe que somente através do esclarecimento o homem, 

sujeito moral, pode exercer a autonomia e se emancipar das amarras que lhe inibem alcançar a 

maioridade. Pois, enquanto dependente (de) e visto como incapaz de responder por si mesmo, 

o indivíduo é considerado no plano da menoridade, tal qual propõe o discurso tutelar. Por 

outro lado, no plano da ideia de emancipação e esclarecimento dos sujeitos, vislumbramos 

que a autodeterminação dos povos indígenas é uma via para a defesa dos direitos humanos 

desses povos e a autoafirmação de sua identidade.   
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A tutela tira dos indígenas a autonomia e o direito de autodeterminarem suas escolhas 

nos espaços sociais, principalmente no que diz respeito às suas relações com o poder público. 

O trabalho com a farinha, realizado pelos Tapuia, é um exemplo de que eles podem assumir a 

condução de suas histórias, pois, cônscios de sua autonomia, são capazes de construírem seus 

caminhos e determinarem as frentes de relações com o poder público. Igualmente, no sentido 

de que a terra é de todos, possui valor coletivo, embora haja a divisão das tarefas a fim de 

manter a organização da comunidade. Tendo em vista que é responsabilidade de todos o 

usufruto dos recursos da terra, vê-se que os modos de organização da propriedade privada não 

cabem no sistema indígena.  

Em síntese, os modos de vida dos núcleos indígenas, a exemplo da concepção de 

vida mantida no Carretão, apresentam o desenvolvimento sustentável e as suas raízes, uma 

vez que essa é a maneira como esses povos se relacionam com a terra; fundamentada na 

conscientização de que a terra hoje servirá para as próximas gerações, asseguram a 

sustentabilidade e a sobrevivência no Carretão.   

Destarte, o discurso da C3, ao mesmo tempo em que traz uma visibilidade para a 

emancipação dos povos Tapuia, à medida que reforça as capacidades desse grupo na 

organização do trabalho de farinha e biscoitos com foco na comercialização externa, ressalta 

também a presença do discurso tutelar, sobretudo na defesa da C3 aos meios de atuação da 

prefeitura do município de Rubiataba junto aos povos indígenas. Seria apenas um discurso de 

cunho político-partidário ou a tentativa de manutenção de uma nova forma de tutela sobre 

esses povos?  

A fala da C3 apresenta os conflitos entre as formas de assistência efetivadas pelos 

órgãos governamentais e não-governamentais aos povos indígenas. Ao que parece, a 

interpretação da colaboradora é que a orientação do discurso oficial se sustenta no propósito 

de estabelecer a garantia dos direitos das comunidades indígenas. No entanto, na visão de 

alguns segmentos da sociedade, há uma relação conflituosa entre as crenças sociais e as 

realidades políticas vigentes. Com base numa visão etnográfica da realidade indígena, o 

discurso das agências indigenistas governamentais ou não-governamentais não pode 

dissimular assistência às comunidades indígenas com as pretensões veladas de adquirir espaço 

e, consequentemente, regular os seus modos de vida. 

Sobre isso, a colaboradora, ao dar sequência a sua enunciação, diz: “E sempre o seu 

Dorvalino que é o cacique, sempre ele tá buscando, às vezes eu marco uma visita e pra mim ir 

lá eu peço autorização para ele. Pra gente entrar na área agente pede autorização. Sempre eu 

ligo pra ele. - Seu Dorvalino, hoje a gente quer ir visitá-lo, é... tá disponível”. O todo 

enunciativo mostra as trocas de interação e o respeito que a colaboradora mantém com a 
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posição-sujeito do cacique, enquanto líder Tapuia, mas também deixa rastros no discurso de 

um fenômeno que vem crescendo entre a população Tapuia. Trata-se da perda de referência 

espacial do Carretão por parte de alguns indivíduos Tapuia, o que tem ocasionado a migração 

destes para as cidades.  

Novamente, notamos as relações das forças internas e externas que têm contribuído 

para as migrações dos indígenas para as cidades circunvizinhas ao Carretão. Estudos 

anteriores revelam que o empobrecimento do solo ou a falta de alimentos e caça no espaço da 

comunidade indígena fomentaram a migração de alguns dos indivíduos Tapuia para os 

municípios adjacentes. O crescimento demográfico das cidades que estão reduzindo os 

campos faz com que os modos atraentes de vida das cidades alcancem os espaços do Carretão. 

No jogo de forças, o desafio está na contínua manutenção de seus modos de vida, apesar da 

agregação da cultura urbana aos valores da comunidade.  

 

3.2.2 O ethos discursivo sobre os Tapuia na confluência entre nós e ele (s) 

  Se na visão de alguns dos sujeitos das cidades não há copresença entre a cultura 

indígena e a cultura dos não-indígenas, no dizer da C3, notamos traços de intersecção entre 

uma cultura e outra, que, no domínio do discurso, promove o amalgamento da diversidade de 

sujeitos da copresença entre nós e eles, tal qual propõe Santos (2010).  Isso implica o 

reconhecimento da confluência entre os vários sujeitos, logo, se trata da dialogia entre as 

várias enunciações. Significa afirmar ainda que o processo linguístico-discursivo liga o eu e o 

ele, surgindo a partir daí o nós.  

Sobre esse assunto, o próprio Bakhtin (2003, 2006) já se posiciona. Para ele, a 

construção do eu no movimento de rotação a um ele acontece na via dinâmica do diálogo. 

Assim, quando nos referimos ao nós, cujos sentidos na fala de C3 englobam, em seu interior, 

o jogo intercambiável entre o eu e o ele, estamos nos referindo a um nós que pressupõe a 

alteridade. Confirmamos com Bakhtin (2003, 2006) que o território do enunciado depende 

dos pares a fim de que a enunciação se efetue com as suas alternâncias em seus devidos 

turnos.  

Quanto à relação entre nós e ele (s), Todorov (1996, p. 158) explicita que: 

Somos sempre sociais […]. Jamais podemos nos ver fisicamente por inteiro; é a 

prova gritante de nossa incompletude constitutiva, da necessidade que temos dos 

outros para estabelecer a nossa consciência do eu e, portanto, também para existir. 

 

No nível de entendimento, a partir do que propõe Todorov (1996), a comunhão entre 

o nós e os eles se desenvolve na vida em sociedade, a exemplo do que já observara Bakhtin 

(2006), quando expõe que a dialogia é um processo ininterrupto e dialético entre os 
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interlocutores num dado contexto sociológico. Vejamos essa afirmação na elaboração 

discursiva da C3: 

 

Entrevista semiestruturada: Recorte 10 
C3: E sempre o seu Dorvalino que é o cacique, sempre ele tá buscando, às vezes eu marco uma visita e pra mim 

ir lá eu peço autorização para ele.  Pra gente entrar na área a gente pede autorização. Sempre eu ligo pra ele.  -

Seu Dorvalino, hoje agente quer ir visitá-lo, é... Tá disponível? Aí ela fala: - Oh Marta, hoje não vai dar, eu tou 

no Tocantins, eu vim participar de um congresso aqui naquela outra aldeia que eu não sei, mas que tem pra lá 

/.../, sempre ele tá pra lá, ou às vezes ele tá para uma outra aldeia que tem ali perto de Araguapás. E assim, ele 

sempre está buscando, interagindo de uma forma ou de outra pra evoluir mais. (Grifos nosso) 

 

Depoimento colhido em nossa pesquisa de campo, no mês de junho, no ano de 2014, em Rubiataba (GO). 

 

Modalizamos os pronomes na enunciação da C3, justamente a fim de realçar que a 

gênese da diversidade humana se assenta na socialização entre os sujeitos. Desse modo, as 

formas de tratamento realizadas na interação não servem apenas “para articular palavras e 

falantes, estabelecendo, para cada ato da enunciação, o vínculo pontual entre palavras/sujeito, 

do qual resulta o preenchimento do signo vazio” (CORREA, 2009, p. 33). Mas servem 

também para articular o campo comum de interlocução entre os pares na enunciação. Na 

atividade discursiva da C3, ao mesmo tempo em que o eu se liga ao ele, oferece 

possibilidades de distanciamento entre ambos no espaço discursivo comum. Pois, o eu faz 

menção ao sujeito “legitimado” a dizer na ordem discursiva, ao passo que o ele diz respeito ao 

outro, portanto, ao referente da enunciação.  

Na fala da C3, a identificação do locutor (eu) convida para a cena enunciativa o 

referente (ele). Nesse empreendimento, temos o eu que enuncia e o ele como o cerne referente 

do discurso, isto é, o sujeito de quem se fala. Assim, o amalgamento dos sujeitos em suas 

alteridades, no plano discursivo, se realiza no domínio da diversidade humana aproximada.  O 

eu surge da consciência de incompletude de si e da necessidade que temos da interação social 

no espaço-tempo com os outros.  

Notadamente, no quadro de existência da copresença entre os membros das cidades e 

ele (s), os componentes do Carretão, C3 justifica no dizer os trabalhos de sustentabilidade que 

são realizados no Carretão, tais como: condução de ações de pesquisa e desenvolvimento de 

atitudes sustentáveis no Carretão a partir de parcerias com a EMBRAPA, SENAR, SENAI, 

UFG etc, com a participação efetiva da comunidade do Carretão. Como exemplo, citamos a 

expansão dos trabalhos de sustentabilidade, tal como o projeto com os derivados da farinha. 

Surgem desses amalgamentos o incentivo para o desenvolvimento das formas de 

trabalho e, consequentemente, as atitudes sustentáveis da população Tapuia. Na fala da 

colaboradora em questão, fica explícito que, dessas parcerias, os sujeitos Tapuia fazem gerir 

os meios de subsistência de sua comunidade, pois, conforme ela, a produção de farinha, 
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biscoitos caseiros e artesanatos são produzidos com vistas a garantir o sustento familiar desses 

sujeitos, embora um quantitativo da produção se destine à comercialização nos municípios de 

Rubiataba e de Nova América. Constatamos, pelos dizeres de C3, o que Santos (2010) 

postula, que é a transição de um pensamento centralizado nas formações ideológicas pós-

coloniais para um pensamento sedimentado em práticas discursivas que descolonize o 

imaginário social, difundindo a diversidade dos povos, tal qual dos Tapuia. 

No contexto de valorização das diversas formas de saber, a questão do ethos 

discursivo Tapuia se dá, fundamentalmente, no reconhecimento do ele(s) como constitutivo 

do eu dialeticamente. Nessa embreagem, a alteridade realça a incompletude do ser cindido, 

que se torna sujeito na interação com o outro.  

 

3.2.3 O ethos discursivo sobre os Tapuia e o direito à participação social 

O tema da afirmação dos povos indígenas reaparece na oficialização da Constituição 

brasileira. Para tanto, dispositivos legais foram mobilizados com vista a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

garantir os direitos desses povos no âmbito de poderem participar autodeterminadamente das 

decisões políticas que os afetam. Entendendo que esses povos são os construtores de sua 

história, a base de equidade do discurso deveria ser formada na democracia discursiva, ou 

seja, na ação de escuta das vozes que foram silenciadas desde o período de colonização 

indígena em solos brasileiros. Ao nos referirmos às vozes indígenas e à possibilidade de um 

acionamento democrático prático, fazemos menção aos sentidos que são manifestos nas 

entrevistas concedidas por alguns dos entrevistados. 

 A entrevista do C6 aconteceu nas proximidades da Rodoviária do setor Central de 

Rubiataba. No momento da gravação, algumas pessoas que estavam próximas paravam e 

olhavam, dando a entender que estavam impressionadas com a gravação. Embora percebesse 

que estava sendo observado pelos olhares das pessoas próximas ao evento, o sujeito 

colaborador não se intimidou em nos fornecer o material da entrevista, tampouco buscou 

monitorar o seu discurso. O único indicativo negativo diz respeito a um intenso barulho na 

parte final da entrevista, o que comprometeu a legibilidade da audição nesse ponto da 

gravação. Em decorrência, a fim de compreender a fala do colaborador no seu turno, solicitei 

que o mesmo repetisse a informação, o que foi atendido sem resistências aparentes.  

Por conseguinte, analisemos o ato de fala do C6, no excerto da entrevista: 

 

Entrevista semiestruturada: Recorte 11 
P: Na opinião do senhor o índio ter acesso à internet, à informatização, a toda essa cultura midiática, o senhor 

acha errado, positivo, ou qual o posicionamento do senhor? 

C6: Uai, eu acho certo, porque o país nosso precisa de pessoas inteligentes, né? O país nosso precisa de pessoas 

inteligentes que queira trabalhar com a educação e moral, né? Que tenha moral na cultura, igual tem muito 
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cidadão aí que é formado e não tem interesse de melhorar a cultura, tem interesse só de roubar, ganhar dinheiro 

e roubar. Não tem interesse de melhorar a cultura. Se nós tivesse um índio hoje na... Na... No, como é que fala, 

se nós tivesse um índio hoje no poder, um índio formalizado, seria melhor do que nós ter esses cidadãos igual 

nós temos aí. Cidadão que trabalha, estuda forma para ser ladrão, pra roubar. Enquanto os coitadinho tá 

morrendo, trabalhando, cortando cana /... / Um funcionário de usina que ganha /.../ um funcionário de usina que 

corta cana hoje ganha em média 70, 30, 40 reais, depende a saúde dele, por que hoje o que vale é a saúde boa 

pra trabalhar, pra ganhar dinheiro. Depende a saúde do cidadão, se for um cidadão sadio, ele ganha média de até 

150 reais por dia no corte de cana. 

 

Depoimento colhido em nossa pesquisa de campo, no ano de 2014, em Rubiataba (GO). 

  

Conforme proposto por Villares (2009), a luta pela participação na democracia é 

necessária para mudar um Estado histórica e oligarquicamente comprometido com os seus 

interesses privados. Um Estado que exerce o controle dos sujeitos e os domina torna-se 

instrumento para as desigualdades sociais e lugar dos embates em seus interesses.   Justaposto 

à consideração, o artigo 1º da Constituição Federal, de 1988, prevê a participação popular 

como direito dos indivíduos. Já os artigos 231 e 232 oficializam a participação dos povos 

indígenas nas decisões do Estado. O autor, na continuação de seu dizer, nos apresenta que 

 

o princípio da participação deve ser concretizado em direitos e possibilidades de 

participação na definição de políticas pelo Legislativo e Executivo, lembrando 

sempre que as informações indispensáveis para a tomada de consciência caminham 

ao lado da possibilidade de emitir opiniões sobre as políticas (VILLARES, 2009, p. 

90). 
                                                                                                                                                                                                           

O discurso do autor propõe um ordenamento que, constitucionalmente, se orienta 

para os povos indígenas no âmbito das defesas de seus direitos.  Ao mesmo tempo em que o 

enunciado toma esses sujeitos como referência, reconhece o dever do Estado na consultoria 

aos povos indígenas no que diz respeito aos interesses desses, a fim de evitar que medidas e 

decisões legislativas sejam tomadas sem o consentimento de seus membros. Voltamos a nossa 

atenção para a conjuntura dos Tapuia cujos fatos históricos nos apresentam que a condição 

social desses povos hoje é resultado dos efeitos coercitivos de um Estado oligárquico e 

aproveitador. Desse modo, notamos a presença de um ethos discursivo emergente voltado 

para o reconhecimento do direito à participação desses sujeitos na aplicação de medidas 

legislativas.  

Vejamos essa afirmação no dizer do C6: “O país nosso precisa de pessoas 

inteligentes, que queira trabalhar com a educação e moral, né? Que tenha moral na cultura, 

igual... tem muito cidadão aí que é formado e não tem interesse de melhorar a cultura”.  A 

posição discursiva do C6 se situa numa ordem em que o “eu” se coloca na ação de abertura 

para a aceitação e reconhecimento das diferenças culturais do outro. A escolha lexical do 

colaborador revela crenças do discurso público que carregam consigo manifestações das 

regras sintático-ideológicas. Nestas, vão fazendo ecoar os sentidos coadunados à consistência 
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de saberes que, em suas “verdades”, intentam a deterioração da identidade dos indígenas nos 

espaços da sociedade envolvente.  

A fala do C7 se baseia na lógica do reconhecimento da diversidade epistemológica e 

gira a sua órbita nas ininterruptas interações entre pessoas e saberes. Nessa lógica, o C6 atesta 

que: “enquanto os coitadinho tá morrendo, trabalhando, cortando cana [...]”. Ao mesmo tempo 

em que a fala do colaborador confronta uma forma de pensamento voltada contra a opressão 

dos sujeitos, ela também se assenta no princípio de defesa que “garanta a maior participação 

dos grupos sociais envolvidos na concepção, na execução, no controle e na fruição da 

intervenção” (SANTOS, 2010, p. 60). 

Ao emitir o seu posicionamento sobre as situações difíceis enfrentadas pelos povos 

indígenas na modernidade, o C6 cita, em seus discursos, além das avaliações advindas do que 

viu, as avaliações do que não viu. Ou seja, o ethos pré-discurso serve de indício para a 

construção do ethos discursivo indígena e faz surgir efeitos de sentido contra-hegemônicos 

em seu dizer sobre a imagem do índio Tapuia. Portanto, a reflexão do participante em foco faz 

emergir do discurso uma representação valorativa da imagem dos indígenas, e que convida a 

nossa atenção para a emergência da visibilidade desses povos segundo os direitos que lhe são 

garantidos na Constituição brasileira, a carta magna do país.  

Nesse plano, temos a fala do colaborador “Se nós tivesse um índio hoje na... na... no, 

como é que fala, se nós tivesse um índio hoje no poder, um índio formalizado, seria melhor do 

que nós ter esses cidadãos igual nós temos aí”. Isso significa afirmar que o C6, na situação de 

aceitação das diferenças, se coloca na ação inconsciente de seleção do vocabulário dentro do 

léxico, gerando desse processo de escolha lexical um posicionamento discursivo de 

reconhecimento e afirmação da posição-sujeito indígena no interior das condições ideológicas 

atuais.   

Notamos que o colaborador se desidentifica com a formação ideológica branca e se 

identifica com a formação ideológica a qual estão filiados os indígenas. Consequentemente, 

ocupa uma posição no discurso de que não é a priori determinada pela sua formação 

discursiva, mas pelas formações discursivas do outro, o indígena. Desse modo, no 

engendramento discursivo, o C6 se coloca numa situação de distanciamento para com os 

valores dos sujeitos da sociedade branca, pois estes, em sua opinião, não “têm interesse de 

melhorar a cultura”, ao passo em que tenta se identificar com os valores dos povos indígenas. 

O movimento de identificação do C6 à forma-sujeito indígena se direciona para a 

emergência do enfoque dos direitos humanos. Consoante Santos (2009), os direitos humanos 

são invocados como roteiro emancipatório, quiçá, libertador. Nessa dimensão, analisar o 

discurso do colaborador em questão é especificar as condições culturais para que os direitos 
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dos povos indígenas, no contexto dos direitos humanos, se constituam uma reação contra- 

hegemônica ao pensamento abissal. 

Em suma, o discurso do C6, em comunhão com o ato de fala do C10 na nota 

referente ao diário de campo, que segue abaixo, convida a atenção para a questão da inter-

relação entre diferentes sujeitos e, concomitantemente, abre os nossos olhos para a 

necessidade de reconhecimento das diferenças no processo de afirmação identitária dos 

Tapuia. Isso acontece num momento em que as vozes desses povos estão ressoando efeitos de 

sentido que evocam a emergência dos seus direitos na participação legislativa e que tratam de 

seus interesses.  

A relevância desta questão elucida a valorização do ethos discursivo indígena no 

momento em que surgem perfis de subjetividades indígenas nos discursos que buscam a 

invenção do outro a partir de taxonomias excludentes nos espaços sociais. Constatamos isso 

na fala do C10, registrada no diário de campo: 

 

Nota do diário de campo: Recorte 12 

C 10: Tem um índio dessa aldeia que conversa demais com nois aqui. Gente boa. Todos os dias eu vejo eles aí. 

É de manhã, de tardizinha, eles são uns índio bacana, né? Conversa com você assim e você vê que é educado. 

São bons de prosa, sabe? Trata a gente bem demais.  

 

Depoimento colhido em nossa pesquisa de campo, no ano de 2014 em Nova América (GO). 

 

 

Ao considerar o excerto da nota do diário de campo, na qual o C10 expõe seu 

posicionamento discursivo, é pertinente o pensamento de Maingueneau (2008) ao esclarecer 

que o ethos, como integrante de uma dada formação discursiva, é vinculado à posição-sujeito 

do enunciador. Ainda que ele não tenha lançado a palavra, a sua postura (caráter) impõe 

determinadas representações de si e que faz com que o coenunciador se identifique com uma 

determinada forma de apresentação do corpo do enunciador. A par do que propõe o autor, o 

enunciado do entrevistado, na nota de campo, no que diz respeito à caracterização do ethos 

discursivo indígena, apresenta-se como um modo empático de interação entre nós e eles.  

Fica claro que os mecanismos de adesão ao ato de apresentação da imagem dos 

Tapuia se dão na relação entre o dito e o mostrado. Assim, ao ter acesso ao dito e a uma certa 

determinação do corpo dos Tapuia, o C10 revela a sua adesão no discurso: “Tem um índio 

dessa aldeia que conversa demais com nois aqui. Gente boa. Todos os dias eu vejo eles aí. É 

de manhã, de tardizinha, eles são uns índio bacana, né?”. Nos termos em destaque, 

propositalmente em negrito, notamos que o C10 realiza, no primeiro momento, uma 

caracterização singular em torno do ethos discursivo indígena para em seguida fazer uma 

caracterização coletiva, logo interindividual.  
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Ao tratarmos da relação dinâmica e não limítrofe entre a caracterização 

singular/coletiva no campo de geração de sentidos do ethos discursivo, não levantamos uma 

bandeira de defesa dos estudos psicologizantes da cultura. Antes, reconhecemos, nos 

postulados de Bakhtin (2006, p. 33), que “a consciência individual não só nada pode explicar, 

mas, ao contrário, deve ela própria ser explicada a partir do meio ideológico e social”.  

Provém, então, confirmarmos com o autor que a fala pertence ao domínio socioideológico. É 

justamente por ela ser do domínio social que o discurso não pertence aos indivíduos, mas são 

compartilhados pelos sujeitos nas situações de linguagem a partir das condições de produção. 

No que se refere às representações que os sujeitos realizam um dos outros nas 

concretudes enunciativas, de um lado, a dinâmica da troca entre os interlocutores desemboca 

na asserção de que a categoria do ethos discursivo implica assumir a responsabilidade de que 

o sujeito enunciador não diz explicitamente o que é, mas se mostra no discurso por meio de 

indícios físicos e discursivos. De outro, o exercício de observação do coenunciador produz 

sentidos que são endereçados por aquele outro e, consequentemente, aciona a construção de 

imagens de si no domínio sócio-histórico-cultural. 

Conforme Amossy (2005), todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma 

imagem de si, da qual nenhuma enunciação pode escapar. Nesse percurso, as gerações de 

sentidos no enunciado são também engendradas pelas condições reais de produção da 

enunciação num cronotopos específico.  Observamos o dizer de C10: “Tem um índio dessa 

aldeia que conversa demais com nois aqui”.  Novamente, ao negritar o verbo conversar, 

ressaltamos que o modalizamos a fim de elucidá-lo. Consoante Bakhtin (2006, p. 17),  

 

a enunciação, compreendida como uma réplica do diálogo social, é a unidade de 

base da língua, trata-se de discurso interior (diálogo consigo mesmo) ou exterior. Ela 

é de natureza social, portanto ideológica. Ela não existe fora de um contexto social, 

já que cada locutor tem um “horizonte social”. 

 

A par do dito do autor, dentro do princípio constitutivo da linguagem, o enunciado 

entre os interlocutores no dado espaço-tempo é compreendido como uma unidade real, 

delimitada pela alternância dos falantes.  

 Destacando o termo que o C10 emprega, como conversar, constituindo uma unidade 

convencional, nós nivelamos a semântica desse termo aos sentidos do vocábulo que Bakhtin 

(2003, 2006) cunhou por dialogismo. Isso porque se trata, justamente, dos sentidos gerados 

nas condições de produção discursivas travadas num processo ininterrupto de trocas entre 

sujeitos indígenas e não-indígenas, nos espaços dos municípios de Rubiataba e de Nova 

América, cronotopos específicos. Trata-se de mencionar que o indivíduo parte de sua 

individualidade para em seguida se constituir sujeito na relação dialógica e emancipatória que 
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se estabelece com os pares.  

Nessa relação, o ethos discursivo é entendido não somente como categoria de 

construção de imagem do sujeito no lugar da enunciação, mas como toda problemática 

relativa ao discurso no quadro sócio-histórico-cultural e discursivo. Na perspectiva de Santos 

(2009), isso significa trabalhar com a discursividade da moral no pensamento pós-abissal, no 

qual os sujeitos são concebidos como ético-morais nas relações intersubjetivas no curso 

histórico. Significa ainda trabalhar no curso de mudança das práticas discursivas e não 

discursivas dos sujeitos não-índios para que surja uma visão mais humanitária em relação ao 

outro. Requer uma ação tangencial e que envolva mudanças nos discursivos que ecoam dos 

vários contextos sociais, pois o “discurso é um processo que se desenvolve de múltiplas 

formas e em determinadas situações sociais” (ORLANDI, 2004, p. 54).   

A partir dos discursos analisados neste capítulo, concordamos com o autor quando 

enfoca que “os povos indígenas não vivem uma situação de igualdade dentre os diversos 

componentes da população brasileira” (VILLARES, 2009, p. 54). Nessa linha de raciocínio, é 

necessário romper com um pensamento de caráter excludente e que se materializa nos 

posicionamentos discursivos de cunho estigmatizador da diversidade de alguns grupos 

sociais. É preciso compreendermos que os direitos humanos caminham no viés da diversidade 

epistemológica do mundo, logo, no dialogismo das alteridades, em que os indivíduos e as 

instituições competentes abrem espaço para as reflexões que visam às transformações dos 

discursos que relegaram à marginalização as diferenças, tal qual: as populações indígenas.  

 

3.2.4 O ethos discursivo sobre os Tapuia no universo das crenças e das ideias  

A arena discursiva social é o território da plurivocalidade onde, no jogo de interação, 

os indivíduos dialogam e duelam nos domínios da linguagem. Nos postulados bakhtinianos, a 

linguagem é o produto vivo da coletividade social. Igualmente, as manifestações das vozes 

sociais advindas das formações discursivas, que interpelam os colaboradores em sujeitos de 

seus discursos e que povoam as suas enunciações, escancaram a heterogeneidade discursiva e 

o aspecto polifônico do mesmo, como também revelam as ambuiguidades nos dizeres destes. 

Em conformidade com Santos (2010), as ambiguidades situam-se na relação binária 

entre as crenças e as ideias. A crença povoa o universo dos processos das subjetividades dos 

membros sociais, enquanto as ideias compreendem o domínio da ciência moderna. As 

formações ideológicas no interior das produções discursivas dos não-indígenas fizeram 

acender as bases de sustentação que segregam, de um lado, o universo das crenças e, de outro, 

os saberes legitimados pela ciência moderna. Assim, o impulso da ambuiguidade reside no 

fato de que, no paradigma do pensamento neocolonial, subsistem paradoxos que remetem ao 
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problema da “invenção do outro” na lógica da repressão das diferenças. 

Seguindo a lógica do pensamento do autor, analisamos o ato de fala do C5 cuja 

construção discursiva pretende convencer o interlocutor para se legitimar. Nesse propósito, 

este se vale da heterogeneidade discursiva que acontece de modo marcado, na qual o relato 

direto tenta convencer o interlocutor.  Ao mesmo tempo, a fala do C5 institui uma cenografia 

nas instâncias enunciativas da Agência Rural, localizada no município de Rubiataba, o 

cronotopos dessa entrevista. 

Muito intenso em seu dizer, o C5 não hesitou em responder às perguntas que lhes 

foram endereçadas, demonstrando, inclusive, interesse na sequência da entrevista. O contexto 

de produção do enunciado aconteceu numa sala reservada, portanto, não esboçamos 

problemas quanto à legibilidade do áudio da entrevista. Justaposta às informações da cena 

enunciativa, atentemos à análise das enunciações do C5. Para tanto, segue parte da entrevista 

do sujeito enunciador. Vejamos: 

 

Entrevista semiestruturada: Recorte 13 

P: Então, se eu perguntar ao o senhor, se o senhor já conversou com algum deles, provavelmente, a resposta é 

não? 

C5: Não! Não que eu me alembre. Não tenho lembrança. Possivelmente sim, né. Com certeza sim. Igual, eu 

lembro que eu uma vez eu conversei com uma moça e eu descobri que ela era indígena né/.../ Eu 

particularmente eu acho que àquele índio lá da Amazônia lá e todo mais, que tá lá daquela forma, eu acho que 

ele vive daquele jeito é porque ele não conhece essa nossa civilização, se ele conhecesse e se integrar melhor 

vai ser bom para ele. Bom pra ele! Por que se um filho dele tá doente, de repente se o filho dele tá doente lá, 

sem recurso nenhum e acaba falecendo, se ele conhecesse a civilização, tivesse medicamento e tudo mais né, é 

é de repente o índio é obrigado a deslocar de uma aldeia à outra tem de andar a pé, colocar a vida em risco, se 

tivesse um veículo né, de repente a pessoa fica lá, eu imagino, naquele trabalho pesado lá, se tivesse alguma 

coisa de tecnologia, uma mecanização mínima lá, com certeza que ia ajudar, né. Eu acho que não é forçar o 

índio sem ele conhecer, mas ele conhecendo ele mesmo vai querer, vai gostar, vai achar bom, vai achar 

interessante, né. Por exemplo, o índio hoje é uma pessoa que, por exemplo, não conheça as ferramentas 

mínimas, quer dizer, o índio vive isolado lá, que não tem um enxadão, uma faca né, então a dificuldade dele é 

muito maior né, por que, porque eu vejo particularmente, eu vejo o seguinte, a cultura tem que ser preservada, 

tem que se preservar a cultura, mas eu acho assim tem de deixar bem a vontade com as pessoa, deixar conhecer 

né, e se ele quiser se integrar, quiser conhecer uma forma de se comunicar, o celular, a televisão né, se ele 

quiser levar isso para a aldeia tranquilo, muito bem vindo uai, né. A melhoria da qualidade de vida. 

 

Depoimento colhido em nossa pesquisa de campo, no ano de 2014, em Rubiataba (GO). 

  

O enunciado do C5 congrega jogos diferentes de imagens criadas no domínio das 

suas formações discursivas e que se sedimentam na conjuntura social a partir de elementos 

próprios de condições ideológicas inerentes ao projeto “progressista” da modernidade. Isso se 

observa na fala do anunciante, no recorte acima. 

Notadamente, a fala do inquirido evidencia valores cristalizados nas formações 

imaginárias da sociedade civil e resgata da memória discursiva as avaliações que são 

realizadas sobre os sujeitos indígenas a partir das formações discursivas e ideológicas dos 
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não-indígenas. Por aí se vê que as estratégias discursivas do colaborador mantêm em cena as 

condições ideológicas do pensamento tradicionalmente vinculado às taxonomias da vida 

urbanizada. Na fala do mesmo, é instaurada a lógica da civilização que se vale da exclusão e 

inclusão, excluindo, assim, o universo das crenças indígenas.  

 Fica explícita, no nível do enunciado, a tentativa de deslocar o indígena do seu 

espaço à medida que os discursos hegemônicos da globalização mostram-se sedutores e 

atraentes quanto à melhoria da qualidade de vida desses povos nos espaços urbanos, embora 

quase sempre tais discursos se apresentem como pretexto para difusão do monopólio do 

Estado e do poder público sobre as comunidades indígenas, com o propósito de regular os 

modos de vida dos indígenas nesses espaços. Notamos isso através do uso do vocábulo 

civilização, na estratégia do dizer.  

Ao analisar a fala do C5, no recorte em destaque, percebe-se que, se valendo de 

elementos próprios da ciência moderna e hegemônica, o colaborador opera com os 

dispositivos do binômio saber/poder no plano enunciativo com o intuito de legitimar como 

axiomático os seus posicionamentos. Assim, as hipóteses que os integrantes próprios das 

cidades fazem dos modos de vida dos indígenas, nos espaços que se convencionou chamar de 

“aldeamentos”, submetem os indígenas aos critérios de saber/poder da urbanidade cujos 

conhecimentos são validados como verdadeiros. 

Ademais, quando o colaborador afirma que “o filho dele tá doente lá”, a 

manifestação do dêitico lá reforça novamente a comparação entre a cultura dos sujeitos 

localizados próximos territorialmente ao Carretão e a cultura do indígena a fim de afirmar a 

primeira e negar a segunda. Isso significa, principalmente, marcar no enunciado a 

impossibilidade de copresença entre tais sujeitos nessas zonas proximais. Comprovamos isso, 

também, na separação excludente entre os de cá e os de lá. Trata-se da oposição entre o 

“espaço da natureza” - dos indígenas - e o “espaço da cidade” - dos não-indígenas- elucidada 

pela figuração dicotômica apresentada na fala do participante e que se manifesta nos pares: 

civilização/aldeia, doentes/medicamentos, veículo/andar a pé, trabalho pesado/tecnologia 

etc. 

Essa oposição manifesta sentidos incongruentes na fala do colaborador, uma vez que 

reveste de valores os elementos inerentes à realidade simbólica dos sujeitos das sociedades 

próximas ao Carretão, ao passo em que faz um deslocamento contra os elementos próprios da 

cultura indígena, neste estudo de caso, dos Tapuia. Vejamos, então, a fala de C5: “por 

exemplo, o índio hoje é uma pessoa que, por exemplo, não conheça as ferramentas mínimas, 

quer dizer, o índio vive isolado lá, que não tem um enxadão, uma faca né, então... a 

dificuldade dele é muito maior né”. Avaliamos que as formações discursivas às quais o C5 
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adere o interpelam em sujeito de posicionamento, embora no campo do interdiscurso o seu 

dizer resgata sentidos do senso comum. Portanto, a enunciação é a base de assujeitamento do 

discurso, na qual os valores que estão por trás das representações dos ethe indígena mostram 

que há traços de desconsideração aos modelos epistemológicos dos grupos indígenas nas 

circunstâncias atuais. 

 Os valores estão ligados a uma tentativa de homologar a homogeneidade dos 

indígenas aos modelos sedimentados no imaginário de alguns indivíduos das sociedades que 

compartilham zonas fronteiriças com o Carretão. Assim, confirmamos que, nessa sociedade, 

os não-indígenas sustentam, em suas produções discursivas, uma imagem dada a priori dos 

Tapuia. Todavia, tal modelo arquivado nos compartimentos da memória não corresponde à 

realidade desses sujeitos, logo, se trata de uma violência simbólica a realidade desse grupo 

étnico.  

Esse tipo de violência é compreendido pelos dados do censo de 2010. Este apresenta 

que a cara do indígena do nosso país sofreu um descentramento identitário durante séculos, 

em virtude de ter sido representada pelos dispositivos constitutivos de construção de efeitos 

de sentido dos sujeitos brancos. Segundo Maingueneau (2005), podemos dizer que os grupos 

que sustentaram os discursos de descentramento da identidade indígena no país apresentam 

uma dupla face em seus discursos, sendo uma voltada para o aspecto linguístico e a outra que 

diz respeito ao nível social do dizer. Ambas justificam “como determinados enunciados 

conseguem mobilizar forças e investir em organizações sociais” (BRUNELLI, 2006, p. 200).   

No dizer do colaborador, a melhoria da qualidade de vida dos grupos indígenas está 

no lado da civilização, da globalização, da tecnologia apregoada pelo projeto da 

modernidade, realizando, na instância discursiva, uma validação sobre as formas de 

saber/poder em torno do controle. Esse controle imperou durante séculos na produção de 

conhecimento e, consequentemente, negou as demais formas de saber, especificamente os 

conhecimentos tradicionais dos núcleos tribais: “então eu acredito que se estas pessoas, os 

índios conhecer ah, ah, conhecer o povo da cidade, a qualidade de vida deles, eu acredito que 

seria melhor, né”. Ao impor o projeto da modernidade, e que é imperativo nos espaços 

urbanos, segundo a ideologia oficial, como sendo o melhor paradigma, ao mesmo tempo em 

que os saberes dos diversos povos indígenas são negados, conforme Santos (2010), o 

colaborador está a realizar o exercício de dominação epistemológica no nível do discurso e a 

manutenção da colonialidade. 

 Notamos, nos relatos do C5, traços de rejeição aos saberes tradicionais indígenas, 

visto como pouco crível do ponto de vista legitimado da ciência moderna. Trata-se de 

exclusão às crenças dos povos indígenas e, consequentemente, uma supervalorização da 
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cultura europeia que foi há anos implantada no Brasil. Não se trata aqui de diminuir uma pelas 

benesses da outra, pois ambas põem em evidências as suas mais-valias. Entretanto, não 

defendemos uma modernidade tardia branca que se justifique em prol da extinção daquela, em 

cujas raízes históricas fundamentam os seus valores como validados na modernidade, tal 

como: os produtos de origem fitoterapêutica. Estes são validados hoje pela epistemologia da 

ciência moderna, mas os seus resultados, há séculos, são devedores de um legado no qual a 

base é a crendice indígena.   

A fala do C5 suscita estranhamentos às crenças indígenas se comparadas à 

consolidação técnico-científica no projeto da modernidade e que são sumariados no lugar da 

ideologia. Nesse ponto, o colaborador parte de suas filiações discursivas urbanas e oficiais 

com finalidade de interpretar o lugar do indígena na sociedade globalizada. Comprovamos 

isso nesta fala: “Eu particularmente eu acho que àquele índio lá da Amazônia lá e todo mais, 

que tá lá daquela forma, eu acho que ele vive daquele jeito é porque ele não conhece essa 

nossa civilização”. 

O ato de fala do enunciante recobre o ethos discursivo com a constante inferência do 

enunciador, como em “eu acho que...”. Assim, no campo do ethos, o colaborador tem 

condições de formar representações e afirmar certezas sobre os indígenas. Nesse sentido, a 

voz do discurso, isto é, a maneira de inferir certezas no dizer está enraizada nas “comunidades 

de falas imaginadas”. No discurso do C5, nota-se a configuração do ethos discursivo indígena 

se corporificando através de certas estratégias impostas pelos membros das cidades através 

das quais se busca lograr o exercício de uma (neo)dominação  com focalização no exercício  

disciplinar  sobre os sujeitos Tapuia.  

Essa suposta nova forma de dominação, ou nova estratégia de tutelar, se nota no 

domínio dos dizeres do C5, sobretudo quando este deixa perceber, em seu discurso, as 

tentativas de padronizar os Tapuia a partir de um modelo dado a priori, ou seja, através do 

localismo globalizado que ecoa da polifonia das cidades e que impõe às sociedades indígenas 

em seus territórios o seu modelo de vida urbanizada. Nas injunções do C5, as formas de 

ambuiguidade presentes nas confluências entre as diferentes culturas retratam os problemas da 

alteridade entre os sujeitos em zonas proximais. Apesar de uma construção com tom de 

preocupação no que tange à realidade do outro, observa-se, na fala do enunciador, a 

manifestação de paradoxos quando ele tenta realizar a manutenção de um discurso. 

 Esse discurso que se reveste de humanitário promove efeitos de sentido que se 

sustentam a partir do reconhecimento legal dos direitos dos povos indígenas, por meio de 

estratégias contra-hegemônicas e com vista à melhoria da qualidade de vida de tais sujeitos, 

mas sem sufocar a cultura desses. Mas, ainda assim, o seu dizer é atravessado por um 
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conjunto heterogêneo de ideologias ligadas a seus possíveis interesses.  

Conforme destaca Maingueneau (2005), trata-se do sujeito que tem acesso ao “dizer” 

através de uma forma de expressar esse “dizer” que está enraizado em uma maneira de ser, o 

imaginário armazenado na memória. Constatamos a assertiva no relato que segue: 

 

 C5: Eu vejo o seguinte, a cultura tem que ser preservada, tem que se preservar a cultura, mas eu acho assim 

tem de deixar bem à vontade com as pessoa, deixar conhecer né, e se ele quiser se integrar, quiser conhecer uma 

forma de se comunicar, o celular, a televisão né, se ele quiser levar isso para a aldeia tranquilo, muito bem 

vindo uai, né. A melhoria da qualidade de vida 

 

No eixo dialógico, notamos, em Almeida (2003), produções enunciativas 

semelhantes. Vejamos: 

 

Entrevista estruturada: Recorte 14 

R: Acabar como? 

C: Por que índio é um brasileiro como qualquer brasileiro. Tem capacidade para ser deputado federal. Então, 

não há de se falar que o índio é incapaz, o índio é capaz então não são todos capazes, esses índios hoje estão 

tudo tirando curso superior. Lá em Brasília, tem muito tirando, porque então nós vamos criar então? Como na 

América do Norte, tem o preto separado do branco, tem aquela questão racial. O índio já está todo misturado 

mesmo, não existe uma pureza, para quê proteger esse aí, se nós temos sertanejo e brasileiro muitíssimo pior 

que a [situação] dos índios, que não são protegidos. 

O índio tem uma proteção especial, porque são índios. Eu não vejo porque deixar os índios como sendo ser 

índio a vida inteira. Nós estamos na época da evolução. Então tem que fazer desse índio que já vive como o 

branco que seja um brasileiro com as mesmas prerrogativas do branco.  Por que não vamos deixar agora 

o índio ser eternamente índio   

 
Depoimento de C. In: Almeida (2003, p. 362). 

 

O discurso do C5, coadunado à fala retirada de Almeida (2003), mostra nuances de 

ethé que se perpendiculam entre dois polos: de um lado, as falas dos sujeitos visibilizam a 

imagem do Tapuia a fim de retratá-la no campo da eterna tutela do governo, inibindo o roteiro 

emancipatório desses povos no seu espaço social. Em outro, notamos as estratégias de 

invisibilidade dos sujeitos Tapuia, com vista a negar-lhes os seus direitos indígenas. As falas 

dos sujeitos entrevistados abrem espaços para a reflexão em torno da diferença entre a 

“ciência como conhecimento monopolista e a ciência como parte de uma ecologia de saberes” 

(SANTOS, 2010, p. 56). 

Nos domínios da ecologia de saberes, a cultura significa mais que a reunião sistêmica 

que faz dialogar diferentes povos e saberes. Nessa abordagem, 

 

a cultura, então, não é uma abstração da realidade. Muito pelo contrário, a cultura 

imputa à realidade, às coisas, aos fatos, uma forma específica, particular de se 

interpretar essa mesma realidade, pois dá a ela uma significação própria 

(RESENDE, 1994, p. 10). 

 

A partir do que propõe a autora, a cultura direciona a compreensão dos sentidos da 



141 

 

realidade, como também promove a construção dos significados das coisas. Logo, é parte 

dessa realidade. Queremos dizer, então, que os colaboradores avaliam as condições culturais 

dos indígenas, a exemplo dos Tapuia, a partir das suas formações discursivas e ideológicas e 

que são próprias do saber/poder constituído pela sedimentação sócio-histórico-cultural da 

ciência branca. Isto é, eles colocam os significados negativos em torno das condições de vida 

dos indígenas ao confrontá-las dentro das suas percepções enraizadas no saber/poder 

eurocêntrico.  

 Estamos nos referindo às percepções que interpretam negativamente as formas 

epistemológicas das populações indígenas nos espaços-tempos atuais e que ecoam, 

consequentemente, na reinterpretação das crenças, saberes e memórias dos indígenas, 

focalizada na consolidação tutelar através da disciplina desses grupos no Estado moderno. Ao 

considerar o comparativo das falas dos sujeitos em questão, concordamos com Pêcheux 

(1997), pois os dizeres dos colaboradores se referem a um acontecimento do domínio 

linguístico e inscrito na história, visto que marcam as tomadas de posições dos sujeitos no 

discurso, as suas formações discursivas e, consequentemente, a sua respectiva forma-sujeito. 

Isso revela os seus posicionamentos ideológicos enraizados nos dispositivos de saber/poder 

disciplinar. Destarte, resgatam, por meio de uma memória, os discursos eurocêntricos e 

cristalizados no imaginário sócio-histórico-cultural.  

Ao representar determinados ethe dos índios Tapuia, os entrevistados estão sendo 

dominados por uma forma-sujeito a qual se identificaram por meio da formação discursiva 

que estavam inscritos (PÊCHEUX, 1997). Todavia, ao romper com esta formação discursiva, 

os colaboradores se desidentificam com a forma-sujeito de outrora e, consequentemente, 

filiam-se a uma outra formação discursiva e a uma outra forma-sujeito. Nessa dinâmica, 

resultam as mudanças na caracterização do ethos discursivo indígena, embora os 

colaboradores sejam interpelados em certo grau pelas formações discursivas que os 

transformam em sujeitos de seus discursos, fazendo com que as ambiguidades se manifestem 

na ordem do discurso. 

Desse modo, notamos que esse processo de desidentificação e rompimento com uma 

determinada formação discursiva, e a posterior identificação e inscrição a outra formação 

discursiva, é operado por meio de mecanismos discursivos. Especificamente, pela formação 

discursiva dos colaboradores cujos gestos de sentidos fazem aparecer as suas filiações às 

formações discursivas que legitimam determinados processos de subjetivação da identidade 

étnica do Tapuia na atualidade, mas sempre resgatando os já-ditos coloniais e neocoloniais ao 

acionar a memória e o arquivo. 

Resultante desse movimento, vemos que os enunciados sobre o ethos discursivo do 
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índio Tapuia tornaram-se outros, ou seja, ao deslocar sua forma-sujeito, os colaboradores 

deslocaram os seus posicionamentos discursivos no enunciado. Daí a representação acerca do 

ethos do índio retratado de modo humanizado derrocar, derivando-se, em seu lugar, o ethos do 

índio eternamente tutelado, logo, negligenciado em suas formas de emancipação.  

 

3.2.5 O ethos discursivo sobre os Tapuia conservadores e/ou modernizados 

 Como se nota, os Tapuia tratam-se de uma realidade dotada de unidade, apesar das 

conjunturas das representações da imagem de si à luz do conservadorismo incipiente de fora.  

Cristalizou, no imaginário popular de alguns indivíduos desses municípios, o ideal de ser 

indígena, como enfocamos anteriormente, a partir do amalgamento entre os elementos da 

natureza e os elementos indígenas.  

Os sujeitos entrevistados deixam transparecer no dizer categorias míticas que reforçam 

a ideia da natureza e dos indígenas como sendo um único organismo. As fronteiras das falas 

sociais dos colaboradores, atravessadas às produções discursivas vindas da Europa dos séculos 

anteriores, precisamente dos séculos XVIII e XIX, confirmam que os acontecimentos não são 

livres de interpretação. Os dizeres desses momentos foram se legitimando no decorrer dos 

tempos através de uma memória externa e codificada em formações ideológicas de fora.  

Face a isso, desde a época de formação discursiva dos colonizadores, formou-se uma 

memória social ligada às formas de “como dizer o outro” e “como o que é dito sobre o outro”, 

que produz efeitos de “verdades” nos espaços sociais. A fala da C1 comprova a nossa 

interpretação do enunciado:  
 

 

Entrevista semiestruturada: Recorte 15 

P: A senhora tem informação sobre o aldeamento Carretão? 

C1: Eu já ouvi falar sim, agora ir lá, eu não fui não, mas eu já passei lá perto. Eu não passei perto de ver as 

cabaninhas não, passei perto assim, distância de quilômetros. Eu passei no asfalto que vai pra Novarlândia. 

P: Mas se tivesse a oportunidade de ir, a senhora /... / 

C1: Assim, a minha nora foi lá esse meis, meis passado a minha nora foi lá, é que ela estuda ainda. Ela ficou 

um dia e um pouco da noite.  

P: E o que ela comentou sobre a viagem? 

C1: Ela achou engraçado o ritmo de vida deles lá né (+ +). As mulheres fica muito à vontade com as 

vestimenta dela lá... mais pro lado de sem roupas, do que com roupa. São gordas e e e, muito ciumentas dos 

marido, se chega uma branca lá que elas fica (+ + +), meio cabreiras. Dizem que fazem farinha lá... Eles 

devem vender a farinha aqui, com certeza. Porque eles fazem o uniforme aqui na, na confecção da minha 

patroa, eles devem vender a farinha aqui também, que a cidade, inclusive a cidade mais próxima deles é aqui 

também. Tem Nova América, mas Nova América é piqueninha. 

Depoimento colhido em nossa pesquisa de campo, no ano de 2014, em Rubiataba (GO). 

 

              Como se vê, o que favorece a identificação que a C1 faz dos povos indígenas na 

atualidade é a manutenção de uma imagem esquemática da diversidade étnica de base 

desfigurada da realidade sócio-histórico-cultural desses povos.  Essa identificação é notada, 
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sobretudo, na assertiva: “Eu não passei perto de ver as cabaninhas não, passei perto assim, 

distância de quilômetros”. O dizer se liga à memória discursiva, que, por sua vez, ativa os 

imaginários socioculturais presentes na enunciação da C1. 

 Sendo assim, a colaboradora informa que: “Eu já ouvi falar sim, agora ir lá, eu não fui 

não”. Portanto, a elaboração da imagem dos Tapuia na voz desta se dá no nível do ethos dito, 

tratando-se da identificação que terceiros fizeram desse grupo e ela adotou como sendo 

verdadeira no seu discurso. Consideramos isso como uma identificação que reflete uma 

disjunção da realidade vivenciada por esses povos.                                                                                                                                      

Mas há algo a mais, pois os imaginários socioculturais são postos em evidência, 

principalmente na alusão ao substantivo cabaninha. Ao referi-lo como moradia dos povos 

indígenas Tapuia, a colaboradora faz equivaler os substantivos aldeia e cabana, embora 

saibamos que essa equivalência ativa uma disjunção da realidade simbólica desses povos e 

que é reforçada pelo fato de que cabanas não dizem respeito aos modelos de moradia 

indígenas dos remanescentes do aldeamento Carretão. Percebe-se, no dizer da colaboradora, 

uma forma de manutenção de discursos conservadores sobre a organização celular desses 

povos, embora desfocada das suas atuais condições de vida.  

É significativo atentarmos para o relato da entrevistada, pois os dizeres que vêm se 

apresentando no presente da enunciação trazem características enunciativas típicas do lugar-

comum da sociedade e conferem aos indígenas traços de um ethos que enseja o regresso à 

colonização. Tal qual no início da colonização, em que os “autorizados a dizer”, na ordem do 

discurso, registravam o que viam de longe e, à medida do que os olhos capturavam, 

conjecturavam como sendo verdadeiras tais impressões baseadas em suas formações 

ideológicas eurocêntricas. Desse modo, o ethos pré-discursivo serve de indícios textuais para 

as formulações que os de fora fazem dos de dentro.  

Mas, se a fala da C1 traz traços de manutenção de uma época de dominação e 

coerção sobre os diversos grupos indígenas espalhados pelas regiões do país, o discurso que 

segue é categorizado na ordem do dizer como um questionamento dos traços distintivos 

ligados à identidade indígena Tapuia no âmbito da modernidade secular. Comprovamos isso 

na asserção: “as mulheres fica muito à vontade com as vestimenta dela lá... mais pro lado de 

sem roupas, do que com roupa”.  

Assim, além das configurações discursivas que visibilizam esses sujeitos a partir de 

uma disjunção das conjunturas reais e simbólicas, os dizeres se apresentam como uma 

tentativa de legitimar um ethos tipicamente incongruente e de cunho estigmatizante. 

Afirmamos essa interpretação com base no enunciado: “São gordas e e e, muito ciumentas dos 

marido, se chega uma branca lá que elas fica (+ + +), meio cabreiras”. A representação do 
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ethos pré-discursivo vai se sedimentando no enunciado a partir da descrição do corpo dito por 

um fiador que, ao falar na terceira pessoa, se isenta da responsabilidade no ato de fala ao 

repetir um “posicionamento” com registros preconceituosos ligados a uma memória de fora e 

que difundem estereótipos.  

O discurso da C1 apresenta-se como uma forma de manutenção de dizeres que 

coagem os indígenas na atualidade. De uma perspectiva enunciativa, visivelmente, a 

colaboradora toma o ponto de vista dominante, ocupando um lugar na ordem do discurso que 

difunde estigmas sociais revestidos de bons valores, o que confere aos indígenas um ethos 

dito na base do código discursivo-ideológico do pensamento dominante (neo)colonial. 

 O tom de ironia do dizer de C1 faz com que a enunciação se pactue com outros 

dizeres de registros “marginais” sobre esses povos. Por um lado, a sutil ironia se apresenta 

como uma estratégia discursiva que maquia a intencionalidade de não mostrar no 

“posicionamento” a imagem que se inventa dos Tapuia na atualidade, isto é, a imagem de 

sujeitos “selvagens” em oposição à raça civilizada de gênese branca imaginada pelos sujeitos 

não-indígenas.  

Por outro lado, os discursos conservadores se apresentam a partir de códigos 

discursivos que visam estabelecer a distinção dos indígenas dos demais elementos da 

população nacional, principalmente ao exibir, nas condições de produção do enunciado, os 

traços inventados como contrastivos entre nós e eles. Trata-se de categorias míticas e 

antitéticas: dócil/selvagem, civilizado/bárbaro, belo/feio, indígena/tapuia, mas que, na 

verdade, se referem a conceitos que negligenciam a forma-sujeito de como os Tapuia vêm se 

apresentando atualmente nos espaços dos municípios de Rubiataba e de Nova América. 

 Esses conceitos, longe de se passarem como axiomáticos, reverberam na imagem 

dos Tapuia nas circunvizinhanças desses municípios através de atribuições feitas a priori a 

todos os grupos indígenas, à medida que os bandeirantes adentravam nos espaços autóctones 

indígenas e inventavam, para esses povos, uma imagem de amplo descrédito social. De 

atribuições conservadoras às atribuições de base moderna, o que muda é o espaço-tempo das 

condições de produção do discurso, uma vez que os efeitos de sentido, ao se ressignificarem 

na temporalidade, se estruturam, também, nos compartimentos da memória social. 

Analisemos isso na fala da C3:  

  

Entrevista semiestruturada: Recorte 16 

P: há essa interculturalidade no ensino então? Eles falam português, ou a língua indígena? 

C3: não, falam português. É::: uns índios assim, que: e: e: igual para você, você chegar lá e pra você ver, você 

nem pensa que são índios.  

C3: Não, não, é igual nós mesmos.  Vestem roupas, não tem aquelas /.../ lá antigamente tinha as ocas né, as casas 

de, de, de palha né. Agora não tem mais. É casa mesmo de madeira, se você chega lá tem internet, tem telefone, 
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tem tudo. Eles é um índios MODERNIZADOS.  

Depoimento colhido em nossa pesquisa de campo, no ano de 2014, em Rubiataba (GO). 

 

Esses tiram da superfície os sentidos manifestos nos textos, como também revelam as 

filiações discursivas dos sujeitos a formações discursivas nos quais eles se identificam.  O 

segundo nível refere-se à narratividade operada pelos sujeitos na enunciação.  

A narração coloca na cena textual os valores, os contratos, os diálogos e os embates 

que fazem parte das interações humanas. Desse modo, no ato de narrar, os sujeitos se colocam 

em dada posição discursiva, mostrando, consequentemente, os seus traços de caráter, de 

estilo, suas formações discursivas e ideológicas. No enunciado “Eles é um índios 

MODERNIZADOS”, notamos que o entrevistado deixa explícito que o posicionamento 

assumido no discurso se constitui na conjuntura das relações sociológicas que ele estabelece 

com os pares em sociedade. 

Por um lado, a globalização e seus efeitos continuam a invadir as aldeias e 

encarceram os indígenas aos discursos gerados nas cidades. Em tais discursos, apesar de 

tentarem visibilizar uma aparente preocupação com a situação dos povos indígenas, ao sair do 

pano de fundo, notamos que os indígenas, a exemplo dos remanescentes do Carretão, figuram 

o elemento invisível, sobretudo por continuar a ser dominado no nível do discurso e ser 

imbuído de valores ambíguos nas discursivizações dos sujeitos localizados próximos ao 

Carretão. Por outro lado, não podemos negar a ideia de que as benesses da modernização 

auxiliam no ritmo da produtividade e sustentabilidade da comunidade do Carretão. Dessa 

dicotomia, entre benefícios e malefícios ocasionados pela modernização, notamos traços de 

ambiguidades nos posicionamentos dos colaboradores. Observemos o enunciado abaixo: 

 

Nota do diário de campo: Recorte 17 

P: Eles vêm com muita frequência aqui no mercado do senhor? 

C11: Eles sempre vêm, eles vai mais em Rubiataba, que é mais próximo pra eles. Esses é índios modernizados, 

que já anda iguais nois assim. De: : : roupa, de carro, de: de: celular, tudo, tudo eles têm, né.  
 
Depoimento colhido em nossa pesquisa de campo, no ano de 2014, em Nova América (GO). 

 

Tanto a fala da C3 quanto a fala do C11, ao mesmo tempo em que homogeneízam os 

componentes das células dos aldeamentos no século presente, a exemplo do que vem 

acontecendo com os membros do Carretão, instituem a separação desses sujeitos no discurso 

ao não confundi-los com os demais elementos da população urbana. Notamos aí uma 

contradição, pois numa extremidade os Tapuia são categorizados como “iguais”, “De: : : 

roupa, de carro, de: de: celular, tudo, tudo eles têm”, logo modernizados, e em outro extremo 
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são vistos como isentos de identidade indígena, o que incute nas formações discursivas do 

tipo:  “você nem pensa que são índios”.  Nesse ponto, questionamos: o que define a 

identidade étnica indígena são as formas de se apresentar no espaço-tempo? E mais, os 

elementos industrializados e que alimentam o giro do capital neste século definem o que é ser 

indígena? 

Definitivamente a reposta é não! Os tipos de discursos, a exemplo dos que são 

manifestados nas falas dos colaboradores, produzem um efeito de que os indígenas são o que 

os difusores discursivos próprios das ideologias oficiais dizem o que eles são. Os homens não 

são títeres produzidos pela engenhosidade das mentes brilhantes de alguns deste século. O 

discurso produzido sobre os sujeitos é fruto das relações estabelecidas entre esses nos 

compartimentos sócio-históricos-sociais. Portanto, embora o sujeito seja assujeitado em certo 

grau nas relações com o outro, isso não exclui a sua forma-sujeito. Logo, não esfacela a sua 

alteridade, tampouco exime a sua humanidade. 

O que estabelece a copresença de um ethos que, ao mesmo tempo em que visibiliza os 

integrantes indígenas à medida que são categorizados como “iguais” aos demais componentes 

das cidades, os invisibiliza no universo sociocultural indígena. Os dizeres dos colaboradores 

mostram que a forma como o grupo Tapuia vem se apresentando nos espaços dos municípios 

goianos citados aponta para a questão da regulação da imagem dos remanescentes indígenas 

na dialética das estruturas sociais; de um lado, a sociedade adota e reverbera como 

axiomáticas as ideologias das superestruturas, em que o poder público e o Estado mantêm 

suas formas de categorização étnico-indígena identitária implementadas. Trata-se de relações 

de saber/poder que ressignificam saber e legitimam poder sobre os discursos que se 

manifestam sobre os povos indígenas nos demais espaços difusores de discursos oficiais.  

Desse modo, o interdiscurso recupera, na fala dos colaboradores, os dizeres que 

permanecem dizíveis, que, embora ligados a uma memória eurocêntrica, aspiram produzir 

efeitos de “verdades” nas atuais condições do dito. Nesse ponto, uma das assertivas que 

comprovamos aqui está ligada à orientação teórica deste estudo e diz respeito à observação de 

que os sujeitos não têm autonomia sobre o que dizem, justamente porque o discurso não é 

propriedade individual, mas pertence ao domínio coletivo. Sendo assim, as vozes dos 

indivíduos são marcadas por uma variedade polifônica manifestada em distintos espaços-

tempos.    

Isso comprova, também, que há sempre um outro para dizer sobre os povos 

indígenas. Assim, os já-ditos sobre esses sujeitos resultam na manutenção de um ethos que 

nós consideramos emergente sobre a diversidade étnica, especificamente do grupo Tapuia de 

Goiás. Segundo Maingueneau (2008), o interdiscurso possibilita a formação de novos 
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discursos, embora esses devam sua constituição a dizeres já firmados espaço-temporalmente. 

Para Bakthin (2006), o dialogismo afirma a figura do enunciador em relação ao coenunciador. 

Face a isso, Authier-Revuz (1990) fala da heterogeneidade constitutiva cujos dizeres “sobre” 

o outro evidenciam os valores do enunciador nas fronteiras de fala, bem como a sua 

assimilação redutora da imagem do outro. 

 Conforme a autora, não é no sujeito que os sentidos são constituídos ou legitimados, 

mas é no seu exterior, nos espaços sócio-histórico-culturais onde os discursos são produzidos.  

 

3.2.6  De 1983-2014: negação ou positividade das formas-sujeito indígena Tapuia?  

Ao produzir discursos, os sujeitos não são a fonte deles, mas atuantes intermediários 

da compreensão respondente ativa através do diálogo. Deve-se mencionar que, para Bakhtin 

(2006), o diálogo não é individual, porque se constitui entre interlocutores e entre outros 

discursos.  

Na tratativa do fazer dialógico com outros discursos, fazemos menção às práticas 

discursivas dos fazendeiros e posseiros na temporalidade de 1983, em sintonia com os 

discursos dos colaboradores desta pesquisa no ano de 2014. Não fazemos acepção ao conceito 

de história linear, mas compreendemos a história como um constante ir e vir preenchido de 

significados a ser desvelados num cronotopos específico.  

Ao descrever os posicionamentos dos colaboradores e posseiros/fazendeiros nas 

páginas anteriores, notamos que os participantes desses pequenos municípios se dividem em 

dois tipos: por um lado, aqueles em que se observa um discurso conservador e de origem 

europeia de negação da positividade indígena Tapuia, sobretudo quando incutem de modo 

veemente sobre o purismo da “raça indígena”.  

Por outro lado, aqueles cujo discurso é revestido de sentido em cima da afirmação 

dos modos de apresentação da imagem dos Tapuia na atualidade. Sobre essa constatação e 

com base na confluência entre os dados da antropóloga e os nossos, apresentamos abaixo 

trechos de três entrevistas. Os trechos relacionados às entrevistas estruturadas são fontes 

diretas da obra de Almeida (2003) e os que dizem respeito às semiestruturadas são fontes 

primárias desta pesquisa. 

Entrevista estruturada: Recorte 18 

R: O senhor recorda como é que eles trabalhavam nessa época? 

SO: Eles? 

R: É. 

SO: Ah, eles pouco trabalhavam, viu. 

R: Que sistema, na roça... 

SO: Eles pouco trabalhavam, viu? Eles trabalhavam mais quase para os outros, não é? Que eles mesmos para 

eles, parece que eles não tinham... muita inteligência de trabalhar, não é? Eles gostavam de trabalhar para 

ganhar dinheiro. 
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Depoimento de Sebastião de Oliveira. In: Almeida (2003, p. 317-318). 

 

Entrevista estruturada: Recorte 19 

R: Que eles não gostam de trabalhar? 

T: Bom. Isso é do índio mesmo, não é, o índio nunca gosta mesmo de trabalhar não, eles gostam mesmo de 

pescar, de caçar. Agora aqui não tem mais essas coisas. Fica á toa bebendo pinga, pinga, gosta muito de pinga, 

não é. Então é isto que faz. Não gosta muito de... 

 

Depoimento de Tomi. In: Almeida (2003, p. 267). 

 

Entrevista semiestruturada: Recorte 20 

C4: Assim, a minha nora foi lá esse mês, mês passado, a minha nora foi lá, é que ela estuda ainda. Ela ficou 

um dia e um pouco da noite.  

P: E o que ela comentou sobre a viagem? 
C4: Ela achou engraçado os ritmos de vida deles lá né... As mulheres fica muito a vontade com as vestimentas 

dela lá... mais pro lado de sem roupas, do que com roupa. São gordas assim, muito ciumentas dos seus 

maridos, se chega uma branca lá que elas ficam... Meio cabreiras/.../ 

E: A senhora já teve a oportunidade de conversar com alguns deles? 
C4: Assim, um ligitimo mesmo, não! Um que...  Como se diz que tá se inturmando lá, eu já ate conversei com 

ele esses dias pra traz. Um rapaz novo, bebe muito, inclusive tava bem de fogo na hora.  Esse que eu conversei 

né, tava bem de fogo, eu não sei os outros. Inclusive tinha dado um briga na cidade próxima aqui e aí disse que 

tava indo embora.  

 

Depoimento colhido em nossa pesquisa de campo, no ano de 2014, em Rubiataba (GO). 

 

Na reunião entre a heterogeneidade mostrada e a heterogeneidade constitutiva, os 

indícios do discurso do outro, em nosso dizer, apresentam a relação da alteridade com o 

interdiscurso. A alteridade produz sentidos advindos da relação dialógica entre o eu e o tu, 

havendo um movimento dialógico entre os dizeres. Embora as produções de fala de R e C se 

refiram a uma temporalidade mais distante, o ano de 1983, os sentidos continuam atuais. 

Tanto é que o dizer da C4, em 2014, se reveste dos mesmos efeitos de sentido que preenchem 

os dizeres de R e C.  

Notamos, nos trechos acima, o que Bakhtin (2006) assinala sobre o diálogo, isto é, a 

dialogização enunciativa é algo inerente a nossa realidade. E, ao serem reproduzidos numa 

dada temporalidade, os discursos resgatam as manifestações das diferentes vozes daquele 

cronotopos. Nesse emaranhado de voz, o dizer do eu emerge do dizer do nós. Sobre isso, 

analisemos o enunciado de C4: “Ela achou engraçado os ritmos de vida deles lá né... As 

mulheres fica muito a vontade com as vestimentas dela lá... mais pro lado de sem roupas, do 

que com roupa. São gordas assim, muito ciumentas dos seus maridos, se chega uma branca lá 

que elas ficam... Meio cabreiras/.../”. 

Para Pêcheux (1997), no interdiscurso, as palavras resgatadas de um dado cronotopos 

mudam de sentido no momento em que são usadas pelo falante, pois, no ato de fala, o sujeito 
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representa o cronotopos a qual ele pertence ou se insere. Por outro lado, as representações 

buscam simbolizar uma dada realidade. Nesse ínterim, o ato de fala da colaboradora 

estabelece um interdiscurso com os discursos dos cronistas portugueses no período de 

“conquista” das terras brasileiras, a exemplo da produção discursiva realizada por Pero Vaz 

de Caminha, na epístola recebida com valor identitário do Brasil colonial.   

Trata-se, conforme Bakhtin (2006), de um processo de assimilação das palavras de 

outrem, de estar clivada a polifonia dos espaços sociais, senso-comum, ao se reproduzir, ainda 

que inconscientemente, o já-dito nas condições de produção do dizer que se apresentam numa 

dada temporalidade. Como se pode notar, “a linguagem não é falada no vazio, mas numa 

situação histórica e social concreta no momento e no lugar da atualização do enunciado” 

(BRAIT, 1997, p. 97).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Além disso, os sentidos das palavras não estão destoados da memória histórica, pois 

atuam ao mesmo tempo como um armazenador e atualizador de arquivos. A palavra usada 

com efeito de juiz de valor, associada ao imaginário de que o indígena é preguiçoso, 

destituído de capacidades intelectuais e dado ao álcool, enunciada nos recortes das entrevistas 

acima, atualiza os discursos do campo colonial brasileiro, principalmente pelas estratégias de 

segregação que separavam os de pele clara e os de pele escura; afirmando os primeiros e 

colocando à margem os últimos. 

  O delineamento feito pelos discursos coloniais negou às populações indígenas o direito 

de “verdade” sobre sua identidade diante do saber nacional. E mais, tais discursos negaram 

deliberadamente a multietnicidade desses povos, assim como notamos nos ditos de R, C e C4 

sobre os Tapuias. Portanto, essas formas de os sujeitos se manifestarem no enunciado 

fortaleceram uma integração baseada nos estereótipos sociais cuja serventia presta ainda hoje 

o serviço de negação da alteridade, visto que, ao desmerecer a diversidade, se anula o lugar 

preenchido pela diferença ocupado pelo outro. 

Defendemos que a alteridade não pode ser reduzida a um projeto colonial, onde o 

opressor subalterna o oprimido coibindo-lhe os direitos mais básicos de sobrevivência. Contra 

elementos inócuos manifestados por seres ameaçados ao extermínio, a colonização havia 

liberado forças centrífugas cujos efeitos se notam ainda hoje através da desestabilização das 

comunidades indígenas que lutam pela defesa de si. Ressaltamos que, no projeto colonial 

implantado no Brasil, a autoimagem dos indígenas foi marcada negativamente pelas séries de 

imposições que se mostravam reguladoras das populações indígenas, embora disfarçadas de 

integradoras.  

Evidenciam-se dizeres dissonantes do tipo “eles, parece que eles não tinham... muita 

inteligência de trabalhar, não é?”; “O índio nunca gosta mesmo de trabalhar não, eles gostam 
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mesmo de pescar, de caçar. Agora aqui não tem mais essas coisas. Fica à toa bebendo pinga, 

pinga, gosta muito de pinga, não é” e “Assim, um ligítimo mesmo, não! Um que... como se 

diz que tá se inturmando lá, eu já até conversei com ele esses dias pra traz. Um rapaz novo, 

bebe muito, inclusive tava bem de fogo na hora. Esse que eu conversei né, tava bem de fogo”, 

que negam a positividade da imagem dos indígenas.  

Por outro lado, propagam forças que se apresentam com a finalidade de extirpar 

desses sujeitos, que lutam pela mudança das construções imaginárias sobre a imagem de si, o 

direito de afirmar a sua voz como sujeitos trabalhadores, dignos e sóbrios. Isso porque, no 

campo discursivo, o efeito de verdade se legitima das vozes dissonantes que ecoam dos 

espaços institucionais para, em seguida, encontrar espaços nas formações discursivas da 

sociedade. Isto é, através da dialética entre a infraestrutura e a superestrutura. 

Vistos como “anticivilizados” por quem pregava a “civilização” a partir de seus 

valores, isto é, a partir do saber/poder dos portugueses, os indígenas foram incorporados, de 

modo coercitivo, à identidade nacional brasileira como sendo os “mestiços”, os esfacelados, 

os destituídos de representação polifônica oriunda das populações indígenas. Impuseram a 

esses povos o modelo de cultura da época, o modelo trazido da Europa, que, por sinal, 

mostrou-se uma prática política extremamente excludente às diferenças culturais. Logo, a 

minoria europeia negou a maioria indígena no espaço autóctone destes últimos. Pois, antes da 

colonização, a população indígena era majoritária em território brasileiro. 

 Com a colonização e a negação da imagem de si, que se desdobraram nos constantes 

extermínios desses povos e com a agregação dos negros escravos e brancos às etnias 

indígenas, surgiu o que se denominou de identidade local “mestiça”. Isso também incutiu na 

direção da não positividade desses sujeitos nas épocas anteriores, bem como na história 

hodierna. É nessa perspectiva que os posseiros/fazendeiros e colaboradores, mesmo em 

épocas distintas, negam a identidade dos povos Tapuia, reduzindo-os a uma massa uniforme 

destituída de identidade indígena a partir de uma visão essencialista de “purismo das raças”. 

Vejamos:  

 

Entrevista estruturada: Recorte 21 

R: Então o senhor tem uma fazenda muito antiga, deve saber um pouco da história dos Tapuios [insisti]. 

C: [irritado, levemente] Ah, esses Tapuios, eles chegaram por lá e estabeleceram ali, acho que há mais de 

cento e [vacila] tantos anos atrás. Eu perguntava sempre a Simeão. O Simeão, eu tenho a impressão que o 

Simeão não sabia bem, cada hora ele definia de uma maneira, eles nunca: 

- olha, descendente de tal tribo assim. 

Tanto que eles nunca disseram: 

- sou índio da tribo tal... 

Eles eram conhecidos como Tapuios. Tapuios também é uma maneira de chamar índio, esse povo sertanejo 

chamava índio de Tapuio... 

R: É comum isso em Goiás? 
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C: É comum isso em Goiás, então quer dizer, o índio é Tapuio, nós sabemos disso que existe várias tribos, 

inclusive a tribo dos Tapuios, mas essa aí não é a tribo dos Tapuios, é o Tapuio porque o sertanejo, aquele 

velho sertanejo de Goiás, chamava os índios de Tapuio. Sertanejo de Goiás chamava todos os índios de 

Tapuio (grifo nosso). 

 

Depoimento de Raimundo. In: Almeida (2003, p. 358-359). 

 

Ao analisar o enunciado acima, observamos que os sentidos explicitam as 

construções sociais que usam o termo “índio Tapuio” com a função social de identificar a 

diversidade dos grupos indígenas a fim de homogeneizá-los. São enunciados que resgatam as 

mesmas estratégias dos discursos coloniais cujos dispositivos visavam uniformizar para, em 

seguida, exterminar tribos já “marcadas” para esse fim. Assim, dizeres como: “Eles eram 

conhecidos como Tapuios. Tapuios também é uma maneira de chamar índio, esse povo 

sertanejo chamava índio de Tapuio...” evocam uma forma discursiva que implica na negação 

dos modos de apresentação dos descendentes Tapuia nesse dado contexto sócio-histórico-

ideológico.  

Colocada em dúvida pelos olhares dos sujeitos circundantes, a identidade Tapuia era 

vista de modo simplista e preconceituoso à medida que era tratada no imaginário social como 

“uma maneira sertaneja de chamar o índio”. Sendo assim, no imaginário social, a identidade 

desses povos gravitava em torno da tradição e os que ainda trilham essa linha de pensamento 

defendem tanto a recuperação de uma pureza anterior quanto uma homogeneidade sentida 

como perdida (HALL, 2006).  

Nessa linha de pensamento, de 1983 para 2014, vejamos a resposta de C4 ao ser 

questionada sobre uma possível oportunidade de conversação com algum indivíduo da 

comunidade Carretão: “Assim, um ligitimo mesmo, não! Um que... como se diz que tá se 

inturmando lá, eu já ate conversei com ele esses dias pra traz”. Nas sequências enunciativas, 

fica claro que as construções que afirmam a negação da positividade indígena Tapuia tentam 

se legitimar no discurso a partir das ressignificações de dizeres oriundos das práticas políticas 

do colonialismo enxertado no Brasil, o que se configurou nas formações imaginárias de uma 

grande parte dos indivíduos, como o discurso das resistências às diferenças.  

A colonização foi um longo processo traumático na história e não podemos viver sob 

os traços desse período. Positivar a imagem do indígena brasileiro deve começar a partir de 

uma prática discursiva outra que não a dos colonizadores. Indo na contramão de práticas 

discursivas tributárias do gerenciamento colonial no território brasileiro, defendemos o 

sentido de autoimagem identitária em consonância com a mutabilidade da história, logo, 

defendemos que a identidade não é fixa, mas segue o curso das mudanças históricas.  
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Não é inédito dizer que a defesa pela positivação da identidade indígena, e que fora 

subtraída pelas estratégias do gerenciamento de saber/poder dos jesuítas e dos colonos, se 

revela na história no viés das lutas de seus agentes contra violência, genocídio, dizimação, 

opressão, resistências, aculturação, marginalidade social etc. Ligado a esse período opressor, 

o processo vivido pelos remanescentes Tapuia, e que visa à positivação de suas raízes 

indígenas, soma-se à valorização da tradição através de seu resgate num momento em que as 

pré-discursivisações próprias do imaginário social de algumas camadas da população 

brasileira questionam a autenticidade da identidade desses povos. 

 O questionamento da legitimidade da autoimagem identitária dos Tapuia, sujeitos 

oriundos da conjunção de várias etnias indígenas, desencadeou na configuração do termo 

Tapuio. Termo que propagava, em sua polifonia, a redução da autoimagem dos remanescentes 

do Carretão. O trabalho exaurível pela manutenção da autoimagem identitária traz, no seu 

bojo, as marcas de diminuição ligadas à dupla estratégia de aculturação, tais quais: a missão 

dos jesuítas que tinha por finalidade a conversão dos indígenas ao catolicismo, bem como a 

adesão desses à formação ideológica do centro-europeu, e ainda a coerção por parte dos donos 

de terras que viam nos indígenas meios de utilização de mão de obra escrava.  

Conforme Luciano (2006), a afirmação dos agentes indígenas e sua história de lutas e 

resistências se assentam na compreensão de que os povos indígenas constituem um dos 

pilares da sociedade brasileira. Já a visão de Bernd (1999) passa pela recuperação da polifonia 

dos excluídos e que foram negligenciados no passado (como as vozes dos diversos grupos 

indígenas, dos negros escravos etc). Em ambas as perspectivas, nota-se que a positividade da 

identidade indígena, na modernidade, começa pela escuta das vozes indígenas silenciadas 

durante quase cinco séculos de opressão, bem como pela escrita de uma narrativa que coloque 

em seu enfoque, na modernidade, a história dos indígenas a partir de seus dizeres cujo 

propósito seja a não fragmentação de seus valores, de saberes, crenças e, sobretudo, a 

autoimagem que esses sujeitos fazem de si.  

Ao apontarmos os indícios de dialogização entre os dados de Almeida (2003) e os 

nossos, intentamos apresentar a interdependência das dimensões histórico-ideológicas entre a 

temporalidade representativa dos dados da autora: 1983 e a temporalidade dos nossos: 2014. 

Considerando a interdiscursividade social e interativa da palavra, esta última tida como o 

signo ideológico por excelência, os discursos de R, C e C4 mostram que as construções 

discursivas trazem, em seu interior, a relação entre os fatores simbólicos e as formações 

imaginárias de alguns sujeitos da sociedade não-indígena brasileira, representada por uma 

amostra de fazendeiros/posseiros, bem como de alguns sujeitos dos municípios de Rubiataba 

e de Nova América.  
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Tais construções ecoam as pré-construções discursivas sobre o questionamento da 

autenticidade da identidade e da cultura indígena, a exemplo do que vem sendo enfrentado 

pelos Tapuia. Em suma, mostramos que, apesar das sinalizações de mudanças no que diz 

respeito aos discursos de reconhecimento e positivação das formas como os diversos grupos 

indígenas vêm se apresentando no cenário moderno, tais quais os remanescentes Tapuia, 

ainda há muito o que fazer. Principalmente no que se refere à polifonia de discursos cujos 

efeitos de sentido nos levem ao caminho da reflexão sobre a autoafirmação de povos que se 

declaram indígenas numa sociedade ainda pouco tolerante à validação das diferenças. 
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ANTES DE FECHAR O MAPA 

 

 

UMA REALIDADE REPRESENTADA: PALAVRAS CONCLUSIVAS 

 

Nesta pesquisa, buscamos apresentar como a polifonia discursiva de alguns sujeitos 

constroem uma imagem sobre os remanescentes das terras indígenas do Carretão, os Tapuia 

de Goiás. Nosso desafio foi investigar como os sujeitos de Rubiataba e de Nova América 

enunciam sobre a imagem que fazem dos Tapuia, ou mais especificamente, buscamos 

compreender os modos de se representar o outro através de uma essência que não é mais a 

mesma, e que, aliás, influenciam nas relações humanas mantidas entre a sociedade envolvente 

e a comunidade do Carretão. 

Essa investigação se justifica pela busca de interpretação dos enunciados conforme a 

teoria da Análise do Discurso sobre a temática indígena. Nosso estudo busca tratar a questão 

discursiva sobre os Tapuia como uma tentativa de mostrar os efeitos de sentido observados 

nos dizeres de não-indígenas. A primeira inquietação vem do fato de que os Tapuia são 

denominados Tapuio pelos sertanejos, o que consideramos uma forma de negatividade. E, 

para compreender tais inquietações, recorremos aos arquivos de Almeida (2003), uma vez que 

essa antropóloga realizou um estudo da trajetória de luta dos descendentes Tapuia pelas terras 

do Carretão, entre os anos de 1980-1983.  

E, por meio de uma metodologia de estudo de caso, realizamos um trabalho dialógico 

entre os dados de base primária e os dados de base secundária, para tentar compreender 

melhor nosso objeto ligado ao fenômeno do ethos discursivo Tapuia. Por conseguinte, nossos 

objetivos específicos de investigação, nesta pesquisa, foram três:  

1. examinar que representações étnicas ou ethos delineiam a imagem dos Tapuia no espaço-

tempo das atuais condições de produção discursiva; 

2.  verificar como essa imagem dos Tapuia, no campo do ethos pré-discursivo e ethos 

discursivo, representa determinadas posturas sócio-historicamente construídas; 

3. contribuir para a visibilidade positiva da autoimagem étnico-identitária dos Tapuia.  

Do dialogismo entre os dados pode-se compreender melhor os objetos ligados ao 

fenômeno do ethos discursivo Tapuia. Os dados da antropóloga sinalizaram a necessidade de 

se diferenciar as condições de produção discursiva, isto é, a realidade de violência simbólica 

étnica construída nos discursos daquele cronotopos, mas que ecoam sentidos nos dizeres dos 

inquiridos na atualidade. Dessa forma, esforçamo-nos para captar algo novo presente na 

realidade dos Tapuia nas condições de produção de nossos dados. Nesse eixo, como se nota 

nos recortes das nossas entrevistas, os quais revelam que alcançamos nossas pretensões.  
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De modo geral, a assertiva se fundamenta no processo hermenêutico das produções 

discursivas que materializam tipos de ethe sobre os Tapuia de Goiás. Estas se constituem, 

primeiramente, no campo do ethos do pré-discursivo, baseando-se, por isso, nas impressões 

que os sujeitos da sociedade envolvente conjecturam sobre os corpos desses sujeitos. Assim, 

concluímos que os vários tipos de ethos discursivo que têm se cristalizado nos espaços 

urbanos sobre esses povos se justificam, no primeiro olhar, no corpo do outro como território 

de identificação e desidentificação na modernidade. É um processo intersubjetivo e simbólico, 

no qual a concepção de corpo é tomada como território político e ideológico, espaço de poder 

sobre as identidades e manipulação das alteridades. 

Em consonância com tal constatação, os recortes de um a sete são exemplos que 

elucidam as representações cujos empreendimentos coloniais fazem ecoar os sentidos de que 

as dominações aos povos indígenas não se engastaram somente nos processos de subjugação 

dos nativos naquela realidade, mas lhes impuseram de modo violento que reconfigurassem 

suas identidades em homologação com a dos dominadores. Nessa vertente, os sujeitos 

inquiridos nesta pesquisa usam termos como “tapuio”, “índio”, “descendentes”, “misturados”, 

categorias que conservam, no jogo discursivo, significações próprias do ethos prévio 

alimentadas pelas estruturas de poder dos espaços legitimados socialmente e que situam os 

lugares dos sujeitos participantes na ordem do discurso. Portanto, as práticas discursivas não 

estão descontextualizadas das suas condições de produção.  

Esses recortes mostram-nos, por meio dos espelhos dos dados, os resultados deste 

trabalho, que apresentam insofismavelmente que há uma tentativa de regresso aos discursos 

coloniais como tentativa de validar, na atualidade, uma autoimagem identitária dos Tapuia 

ancorada nas estratégias de poder eurocêntricas cujos sentidos intentam invalidar a 

visibilidade positiva da imagem de si desses sujeitos na atualidade. Ressaltamos que, no 

processo de interpretação de dados, alguns efeitos de sentido precisaram ser escavados dos 

subtendidos dos campos enunciativos dos colaboradores a fim de que pudéssemos defender 

tais assertivas destituídas de contradição ou inferências impróprias.  

Os resultados das análises revelam, ainda, que o ethos não é dito explicitamente, mas 

insinuado no domínio discursivo desde que apresente as condições de produção do dizer. Essa 

estratégia é notada tanto nos enunciados dos colaboradores, isto é, nos dados primários 

analisados, quanto nos dados secundários, colhidos por Almeida (2003) entre fazendeiros e 

posseiros das terras do Carretão e que foram aproveitados nesta pesquisa. Em suas produções 

discursivas, esses sujeitos criam representações dos Tapuia, mas fazem isso quase sempre no 

campo do não explícito no enunciado.  
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Por isso, constatamos que as estratégias de produção de imagem de si se 

corporificam pelas relações de interatividade entre os pares e que não são dadas de modo 

estanque, pois é a partir do modo de como os Tapuia se mostram no espaço-tempo atual que 

os sujeitos das cidades de Rubiataba e de Nova América conjecturam, no e pelo discurso, 

produções imagéticas desses sujeitos. Embora não esquivamos da afirmação de que, no 

movimento de configuração discursiva, os colaboradores acessam cenas enunciativas 

arquivadas na memória coletiva, isto é, os já-ditos em outros contextos que aparecem do 

modo ressignificado, com finalidade de legitimarem os seus argumentos no ato de fala 

apresentado no atual cronotopos. 

Como é na interação discursiva que os sujeitos criam representações imagéticas dos 

parceiros, constatamos que o ethos se manifesta nas trocas discursivas. Notamos ainda, nas 

análises das entrevistas, que a prática discursiva caucionada pela palavra, como signo 

ideológico por excelência, conduz os produtores discursivos a criarem imagens um dos outros 

não só pela presença corporal, mas pela troca verbal, ao passo que nas práticas não verbais os 

sujeitos criam representações dos outros por meio da figuração corporal; trata-se da dinâmica 

entre o ethos pré-discursivo e o ethos discursivo cujos discursos cristalizados delineiam-se nas 

representações estereotipadas dos pares sociais nos espaços das sociedades envolventes, tal 

qual os Tapuia de Goiás. 

 Assim, notamos que a produção do ethos pré-discursivo e, consequentemente, os 

seus efeitos de sentido estão dados a priori, em se tratando de que as conjecturas são operadas 

na fala, a partir do jogo de influência que exercem os parceiros na alteridade. Nesse jogo, o 

corpo do outro funciona como território de prejulgamentos da imagem de si. Conforme 

Maingueneau (2008), a enunciação implica a construção de imagens cujos efeitos de sentido, 

legitimados através do ato discursivo, preenchem o lugar ocupado pelo sujeito, conferindo-lhe 

representações polissêmicas em processos de subjetivação.   

A par disso, concordamos com o autor e defendemos que os resultados das análises 

validam os objetivos de pesquisa e trazem consigo novas reflexões. Nesse sentido, o 

arcabouço de dados do passado e a interpretação do presente, em articulação com os dados 

obtidos em nossa pesquisa, levaram-nos à compreensão dos mecanismos interpretativos 

ligados à constituição das representações sobre os Tapuia no imaginário de alguns sujeitos 

entrevistados nos municípios de Rubiataba e de Nova América, no ano de 2014, em sintonia 

com a base de dados secundária, do ano de 1983. 

  A leitura do passado amalgamada às nossas leituras mostram que os discursos de 

cunho estigmatizante e de visão homogeneizadora da diversidade indígena Tapuia perpassam 

a temporalidade, embora permaneçam na formação discursiva atual de alguns sujeitos. Isso 
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comprova que os discursos tornam-se outros; vão se ressignificando, mas, ao recuperarem os 

efeitos de sentido dos já-ditos nas conjunturas das condições de produção dada, mostram as 

reproduções dos discursos no espaço-tempo. E, assim, os sentidos se apresentam como novo à 

medida que se apresentam as condições de produção determinada.  

Quanto aos recortes de número oito e que se estendem até ao 19, notamos traços 

discursivos que lampejam para a visibilidade positiva da diversidade apresentada na forma-

sujeito nos contextos atuais, tal qual a indígena. Entendemos que a contribuição para a 

visibilidade positiva da autoimagem dos Tapuia é o que nós identificamos como o valor 

sociodiscursivo e cultural desta pesquisa. Nessa perspectiva, aproveitamos as palavras de 

Freire (1997). Para o autor,  

  

como presença consciente no mundo não posso escapar à responsabilidade ética no 

meu mover-me no mundo. Se sou puro produto da determinação genética ou cultural 

ou de classe, sou irresponsável pelo que faço no mover-me no mundo [...]. Isto não 

significa negar os condicionamentos genéticos, culturais, sociais a que estamos 

submetidos. Significa reconhecer que somos condicionados, mas não determinados. 

Reconhecer que a história é tempo de possibilidades e não de determinismo 

(FREIRE, 1997, p. 21). 
  

“Reconhecer que a história é tempo de possibilidades e não de determinismo” amplia 

a nossa atenção para a manutenção de acordos sociais embasados no respeito ao outro.  Rumo 

às possibilidades de mudanças, a identidade passa a ser reinventada e os questionamentos 

alinhados às alteridades passam a ser inevitáveis. Passar a ser inevitáveis não deve resultar no 

determinismo das identidades de sujeitos em trânsito. Quando falamos de sujeitos em trânsito, 

respaldamo-nos em Oliveira (2007, p. 269), que, ao inaugurar o termo, diz “seres em trânsito, 

nem bem são mais o que foram (passado) nem ainda são no presente, pois que ainda tateiam 

nas novas realidades”.  

Ao depararmos com as histórias de dominação e resistências dos povos Tapuia, 

conjecturamos tratar-se de sujeitos em trânsito. Pois, em nosso entender, eles não foram 

legalmente assistidos pelas práticas indigenistas oficiais ou não-governamentais, sobretudo no 

que diz respeito à defesa de seus espaços, quando tiveram que resistir às invasões de suas 

terras frente à omissão do Estado. Além do mais, os mecanismos de identificação assimétricos 

que nortearam essas práticas abriram espaços para a difusão dos imaginários socioculturais 

sobre a imagem desses sujeitos na modernidade. Nesse campo, os não-indígenas realizam 

inferências moralizantes, ora positivas, ora negativas, sobre a imagem dos sujeitos do 

Carretão. 

Em suma, alcançados os objetivos desta dissertação, os nossos estudos revelam que o 

dialogismo entre os dados da autora, em sintonia com os nossos, abriram espaço para o 

entendimento da questão ligada à construção do ethos discursivo indígena Tapuia nas 
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remediações dos municípios supracitados. Dessa dialogia, concluímos que as representações 

que delineiam a imagem dos Tapuia estão distribuídas nesta pesquisa pela divisão dos 

colaboradores em dois grupos. 

 No primeiro grupo, estão os que representam a imagem dos Tapuia a partir de uma 

visão essencialista e de retorno ao projeto colonialista etnocêntrico e que disseminou, no 

imaginário social, a imagem de bom selvagem sobre os indígenas brasileiros. Ecoam dessas 

representações as polifônicas formações discursivas que verbalizam a tentativa de 

homogeneidade da diversidade com base em discursos de regresso à autenticidade étnica 

indígena. Nesse eixo, constatamos que os ethe se delineiam a partir de uma concepção 

humanista tradicional de homem, na qual não há espaço para as transformações do eu. 

Derivam dessa visão os efeitos de sentido que se apresentam no acontecimento discursivo ou 

na recuperação de já-dados realizados no interdiscurso.  Ou seja, os indivíduos produzem e 

reproduzem discursos de ordem desqualificadora da forma-sujeito do outro, dando 

continuidade às práticas de segregação da diversidade nos espaços sociais.  

No segundo grupo, estão os colaboradores cujos dizeres sinalizam mudanças quanto 

à reprodução cultural e social que repercutem na reprodução discursiva de divisão de sujeitos, 

logo, de grupos sociais. Nesse viés, para os colaboradores que sinalizam tais mudanças, a 

identidade não significa mobilidade, tampouco uniformidade de indivíduos, uma vez que as 

mutações dos costumes indígenas introduziram as sucessivas construções autoidentitárias 

desses povos na atualidade. Compreendem que as perdas do passado não paralisam as 

conquistas futuras, consequentemente não exaurem os valores ligados à defesa da autoimagem 

identitária pelos remanescentes Tapuia.  

Portanto, a defesa que fazemos, nesta dissertação, é a de que as relações de 

dominação em consonância com uma concepção humanista tradicional tutelam, em parte, as 

produções discursivas dos sujeitos na sociedade envolvente. Nesses dizeres, os efeitos de 

sentido sustentam a ideia de essência imutável do homem. Divergindo dessa visão, por se 

tratar de um instrumento de consolidação da hegemonia dos sujeitos a partir de uma 

padronização a priori, defendemos que o sujeito indígena pode e deve se apresentar nas 

instâncias sociais, independente dos usos e costumes, sem que isso comprometa a perca da sua 

presença identitária.  

Aliás, quem discursa sobre a autenticidade do ser indígena no Brasil são os mesmos a 

proliferar no campo semântico os axiomas adscritivos das classificações étnico-raciais, 

advindo daí os conflitos em relação ao que é ser indígena no país. Ressoam daí os sentidos de 

manipulação sobre o vocábulo “tapuio”, que, na visão de alguns sujeitos, implica em 

polissemias: isto é, de um lado são negadas as formas de apresentação dos descendentes do 
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Carretão e de outro são difundidos os discursos de como eles deveriam ser identificados a 

partir dos modos de apresentação da imagem de si.  

Sendo assim, a conservação da autoimagem identitária desses sujeitos é responsável 

pela contiguidade de suas histórias como “indígenas”, porque descendentes dos povos 

originários do Brasil têm legitimidade na defesa da autoimagem de si. Ademais, a 

identificação indígena dos descendentes Tapuia envolve critérios reguladores por parte das 

agências indigenistas, que, numa tentativa de “integrar”, desenvolvem estratégias de 

segregação ao circular nos meios sociais quais os critérios definidores do ser indígena. 

Acreditamos que isso é algo a ser questionado, pois, ao se reconhecer como indígena, é direito 

dos membros do grupo definirem a autoidentificação étnica alinhada as suas raízes e fronteiras 

étnicas.   

Assim, antes de fecharmos o mapa que nos conduziu aos caminhos desta pesquisa, 

salientamos que, ao ouvirmos as vozes que ecoam dos sujeitos colaboradores sobre as 

representações que estes conferem aos Tapuia, em seus enunciados discursivos, não estamos 

negando o direito à voz aos Tapuia.  Antes, por meio dos sentidos que emanam das produções 

discursivas na arena social adjacente ao território Tapuia, acreditamos no dialogismo 

discursivo como instrumento que possibilite a autoafirmação desse grupo étnico no contato 

com os discursos do outro. 

Para que as nossas reflexões reverberem em outras formas de saber, quiçá, em novos 

estudos, instiga-nos a compreensão das práticas discursivas dos sujeitos Tapuia sobre o 

resultado que esta pesquisa nos revela. Principalmente, porque a polifonia indigenista 

desempenha uma função ressignificadora decisiva contra discursos de ordem monopolizadora 

de sentidos. Sendo assim, questionamos: os enunciados ecoados de lugares não-hegemônicos 

desnaturalizam os estigmas construídos sócio-historicamente na ordem discursiva dos espaços 

hegemônicos?  

E, para fins de conversa, como os Tapuia se posicionam frente aos processos 

etnogênicos? Segundo Paiva (2009), a etnogênese se debruça para o entendimento da 

reconfiguração de identidades étnicas. No caminho de desidentificação da autoimagem étnico-

identitária impelida pelos discursos gerados nas sociedades adjacentes, os sujeitos étnico-

indígenas fabricavam uma nova “identificação de si”, desintegrada das epistemologias da 

cosmologia indígena. Obviamente, tenderemos mais adiante ir ao encontro dos caminhos que 

nos levem às possíveis respostas. 
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APÊNDICE A 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL            

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO        

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidada (o) a participar, como voluntária (o), de uma pesquisa. Após ser 

esclarecida (o) sobre as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra é do (a) 

pesquisador(a) responsável. Se você decidir recusar o convite e, consequentemente, a assinar 

o termo de consentimento, ou se você já aceitou o convite e já assinou o documento e decidir 

por não continuar participando do estudo, você pode encerrar a sua participação, a qualquer 

momento, que você não será penalizado (a) de forma alguma. Em caso de dúvida, você pode 

procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás pelo telefone (62) 

3521-1075 ou (62) 3521-1076. 

 

 

 INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

 

O Título da presente pesquisa é: A configuração das formações imaginárias na representação 

do ethos discursivo indígena Tapuia. Conseguinte, o objetivo se pauta na investigação das 

produções discursivas de alguns sujeitos, colaboradores voluntários dos municípios de 

Rubiataba e Nova América, municípios adjacentes às terras indígenas Carretão, territórios 

localizados no Estado de Goiás, Região Centro-Oeste do Brasil. Nessa vertente, para a análise 

dos dados, colhidos nos municípios supracitados, apropriar-se-á dos dados secundários de 

Almeida (2003), isto é, os dizeres de alguns posseiros e fazendeiros sobre os povos Tapuia. 

Para tanto, far-se-á um dialogismo entre as bases de dados primária e secundária, com vista à 

compreensão do fenômeno do ethos indígena Tapuia nesses cronotopos.  Esta pesquisa deve 

os méritos da fase de coleta de dados ao projeto "Atlas Linguístico de Goiás". Sob a 

coordenação do Prof. Dr. Sebastião Elias Milani, o referido projeto está  lotado na Faculdade 

Letras, cadastrado na Universidade Federal de Goiás: PRPPG/FL/UFG nº 083/12, e tem por 

objetivo documentar a fala de comunidades linguísticas de diferentes regiões de Goiás para a 

organização de um acervo digital, a partir do qual será elaborado o Atlas Linguístico de 

Goiás, por meio de gravação de imagens (vídeo e fotografia) e áudio. Para que seja possível a 

realização da pesquisa em questão, é necessário fotografar, filmar e gravar cenas, imagens e 

narrativas na comunidade. Os direitos sobre todos os dados coletados nesta comunidade ficam 
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reservados à Universidade Federal de Goiás e ficarão sob a custódia e responsabilidade da 

Faculdade de Letras, nos arquivos do Laboratório da Rede de Pesquisas Linggo - 

LABOLINGGO. Uma vez coletados os dados, é resguardada a privacidade e preservada a 

identidade dos sujeitos participantes da pesquisa, assim como é garantido total sigilo quanto 

às informações confidenciais constantes dos dados gravados ou registrados em caderno de 

campo; é vedada a publicação e/ou qualquer outro tipo de utilização de informações 

confidenciais que possam constranger, humilhar ou depreciar a imagem da comunidade como 

um todo, ou de qualquer um de seus membros individualmente. Toda informação tida como 

confidencial pelo informante deverá ser guardada em sigilo e, em hipótese alguma deverá ser 

usada pelos componentes da equipe de pesquisa.       

 

 

 Goiânia, ____/____/____ 

  

 

 LABOLINGGO – LABORATÓRIO DE REDE DE PESQUISAS LINGGO  

 

                                                                                                                                               

_______________________________                           ______________________________     

Tânia Ferreira Rezende Santos                                    Elizabeth Morena do Nascimento 
Vice-Coordenadora do LABOLINGGO                        Pesquisadora do  LABOLINGGO 

RG 2166733/DPTC-GO                                                  RG 5932410/SSP-GO 

CONTATOS: (62) 3521 1160                                         CONTATOS: (62) 84336092 

taniaferreirarezende@gmail.com                                    elizabethmorena21@hotmail.com                                            
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APÊNDICE B 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL            

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA  

 

Eu,________________________________________________________________________,  

RG:__________________________________, CPF: _________________________, abaixo 

assinado, concordo em participar do projeto de pesquisa “Atlas Linguístico de Goiás”, como 

colaborador/a. Fui devidamente informado/a e esclarecido/a pela pesquisadora Elizabeth 

Morena do Nascimento sobre a pesquisa. Estou ciente de que as gravações serão usadas 

como informações para a pesquisa na Faculdade de Letras, Universidade Federal de Goiás - 

UFG. Além disso, estou sabendo que será mantido sigilo sobre o meu nome e outros dados 

pessoais. Sei que não haverá remuneração pela entrevista, bem como nada será cobrado em 

relação à minha pessoa. Estou sabendo que posso desistir das informações em qualquer época 

sem que isso leve a qualquer tipo de penalidade. 

 

 ______________________, ______de _____________ de 2014  

 

 

___________________________________________________________________________ 

Assinatura do/a participante ou de seu responsável 

 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do 

sujeito em participar.  

 

Testemunhas:  

 

Nome:____________________________     Assinatura:______________________________                               

Nome:____________________________     Assinatura:______________________________    
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APÊNDICE C 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL            

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Eu______________________________________, abaixo assinado, vice-coordenadora do 

Laboratório da Rede de Pesquisas Linggo – LABOLINGGO em parceria com o projeto "Atlas 

Linguístico de Goiás", protocolado junto ao Comitê de ética sob o nº 083/12, declaro a 

autorização do estudo “A configuração das formações imaginárias na representação do ethos 

discursivo indígena Tapuia” a ser conduzido pela pesquisadora abaixo relacionada em parceria 

com o Laboratório da Rede de Pesquisas Linggo. Fui devidamente informada pela 

pesquisadora responsável do estudo sobre as características e objetivos da pesquisa, bem 

como das atividades que serão realizadas na Instituição a qual represento, a saber: Faculdade 

de Letras, pela Universidade Federal de Goiás. O LABOLINGGO está ciente de suas co-

responsabilidades como co-participante do presente projeto de pesquisa e de seu compromisso 

no resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo dos 

meios necessários para a garantia de tal segurança e bem-estar.  

 

 

Goiânia,_______de__________________de 2014 

 

 

LABOLINGGO – LABORATÓRIO DE REDE DE PESQUISAS LINGGO 

 

 _______________________________                           ______________________________ 

Tânia Ferreira Rezende Santos                                        Elizabeth Morena do Nascimento 
Vice-Coordenadora do LABOLINGGO                            Pesquisadora do  LABOLINGGO 

RG 2166733/DPTC-GO                                                      RG 5932410/SSP-GO 

CONTATOS: (62) 3521 1160                                             CONTATOS: (62) 84336092 

taniaferreirarezende@gmail.com                                         elizabethmorena21@hotmail.com                                                                                            
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APÊNDICE D 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL            

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
 
 
 

Eu,_____________________________________________________________, portadora do 

RG:_________________ e CPF:_______________________ declaro que assumo total 

responsabilidade pela execução do projeto, sob o título: A configuração das formações 

imaginárias na representação do ethos discursivo indígena Tapuia encaminhado a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG, em parceria com a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, a partir do Edital nº 06/2014.  

 

 

 

Goiânia,_______de__________________de 2014 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Bolsista/Pesquisadora Assinatura 
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APÊNDICE E 

 

UNIVERSIDADE  FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

MESTRADO EM LETRAS E LINGUÍSTICA  

MESTRANDA: ELIZABETH MORENA DO NASCIMENTO 

ORIENTADORA: PROF. DRª. ELIANE MARQUEZ DA FONSECA FERNANDES 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

 

1.1 Idade____anos    1.2 Estado civil: casado(a) (   ) solteiro (a) (   ) viúvo (a) (   ) outro (   ) 

1.3 Nível de escolaridade: Não-alfabetizado (a) (   )  Fundamental (   )  Médio  Superior (   ) 

1.4 Cidade: __________________1.5 Formação profissional: _______________________ 

 

2. ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
4
 

 

2.1- Apresentação da pesquisadora, da pesquisa e dos objetivos; 

2.2- Questionamento de conhecimento sobre os povos indígenas Tapuia; 

2.3- Questionamento do contexto cultural dos povos indígenas Tapuia; 

2.4- Questionamento do contexto social dos povos indígenas Tapuia; 

2.5- Questionamento sobre a realidade destes povos na atualidade desses territórios; 

2.6- Como é o relacionamento entre os povos do aldeamento Carretão e os não índios; 

2.7- Como os não índios recebem a imagem dos sujeitos Tapuia: 

2.8- O que eles pensam sobre o ser índio; 

2.9- Quais as formações discursivas dos não índios em torno da situação social dos Tapuia;  

2.1.2- Que tipo de relacionamento mantém com os povos indígenas Tapuia; 

2.1.3- A convivência se dá de modo pacífico com os povos indígenas Tapuia; 

2.1.4- Como eles se apresentam quando vêm à cidade; 

                                                           
4
 Roteiro realizado antes de ir a campo, portanto, os usos de alguns vocábulos e expressões grafados no mesmo  

não seguem na tessitura dissertativa, justamente, por já terem sido  revistos e reformulados. 
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2.1.5- Com que frequência eles vêm à cidade; 

2.1.6- Qual a finalidade de visita dos povos Tapuia à cidade; 

2.1.7- Quando eles vêm à cidade eles são bem recebidos; 

2.1.8- Como são as crianças Tapuia;  

2.1.9- Como são os jovens Tapuia; 

2.2.1- Como são as mulheres Tapuia; 

2.2.2- Como são os homens Tapuia; 

2.2.3- Como são os Tapuia mais velhos; 

2.2.4- Descrição das condições de vida dos povos indígenas Tapuia; 

2.2.5- Eles trabalham e estudam na Área Indígena Carretão ou nas cidades; 

2.2.6- Conhece os povos Tapuia de ouvir falar ou de conhecimento ocular; 

2.2.7- Já teve a oportunidade de ir à aldeia Carretão. 

 

 

Goiânia,_______de__________________de 2014 

 

_______________________________________________________________________ 

Assinatura do (a) participante 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE F 

Fotos 

 

Foto 1 

 

Figura 1: Foto do município de Rubiataba, GO 

Fonte: Trabalho de campo, junho de 2014 

Autora: NASCIMENTO, Elizabeth Morena do.  

 

Foto 2 

 

Figura 2: Foto do município de Nova América, GO 

Fonte: Trabalho de campo, junho de 2014 

Autora: NASCIMENTO, Elizabeth Morena do.  
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Foto 3 

 

Figura 3: Foto do município de Nova América, GO 

Fonte: Trabalho de campo, junho de 2014 

Autora: NASCIMENTO, Elizabeth Morena do.  

 

Foto 4 

 

Figura 4: Foto do município de Nova América, GO 

Fonte: Trabalho de campo, junho de 2014 

Autora: NASCIMENTO, Elizabeth Morena do.  
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Foto 5 

 

Figura 5: Foto do município de Nova América, GO 

Fonte: Trabalho de campo, junho de 2014 

Autora: NASCIMENTO, Elizabeth Morena do.  

 

Foto 6 

 

Figura 6: Foto do município de Nova América, GO 

Fonte: Trabalho de campo, junho de 2014 

Autora: NASCIMENTO, Elizabeth Morena do.  
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Foto 7 

 

Figura 7: Foto do caminho às Terras indígenas Carretão, GO 

Fonte: Trabalho de campo, junho de 2014 

Autora: NASCIMENTO, Elizabeth Morena do.  

 

Foto 8 

 

Figura 8: Foto do caminho às Terras indígenas Carretão, GO 

Fonte: Trabalho de campo, junho de 2014 

Autora: NASCIMENTO, Elizabeth Morena do. 


