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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho trata de um estudo intercultural acerca da languaculture de um grupo 

de imigrantes missionários cristãos na terceira idade. O grupo é composto por seis pessoas 

cujas idades variam entre 67 e 89 anos. Todos, ainda jovens, decidiram deixar seus países 

de origem (Estados Unidos e Alemanha) e imigrar ao Brasil com o intuito de dedicar suas 

vidas à religiosidade como missionários cristãos, especificamente aos segmentos 

catolicismo romano franciscano e protestantismo evangélico. Após décadas de dedicação 

ao trabalho missionário em solo brasileiro, o grupo pesquisado optou por não retornar à 

terra natal, fixando, portanto, moradia nos estados de Goiás e do Tocantins. Como 

objetivo geral, este estudo visa identificar e analisar, através das narrativas das histórias 

de vida dos participantes, os significados culturais atribuídos por eles à imigração para o 

Brasil com fins religiosos, à aquisição de segunda língua em condições de imigração e à 

inserção do discurso religioso em suas práticas cotidianas. A fim de alcançar o objetivo 

que norteia este estudo, recorreu-se às teorias que discutem o método narrativa, 

enfatizando suas principais características e sua importância para os estudos interculturais 

(BOSI, 1994; BRUNER, 2001; HALL, 2012; MATOS, 2001; THOMPSON, 1992), bem 

como às teorias que discutem língua e cultura, em especial aquelas que as interpretam 

como construtos social e cultural (CORBETT, 2003; HALL, 2012; RISAGER, 2005, 

2006; SPENCER-OATEY; FRANKLIN, 2009), dentre outras ciências que trouxeram 

grandes contribuições para a análise dos dados, a exemplo dos estudos filosóficos de 

Chaui (1997). Os dados revelam que os seres humanos são sujeitos em construção e que 

todas as ações praticadas por eles carregam significados culturais, que podem ser 

compreendidos se levarmos em consideração o contexto histórico-social do qual o sujeito 

já fez parte e/ou em que está inserido. Os dados mostram ainda que a vida do ser humano 

apresenta uma característica cíclica (CAMPBELL, 1949), ou seja, todos nós somos 

instigados a viver uma aventura que consiste em encontrar alguém mais experiente ou 

com uma situação que nos force a tomar uma decisão e aceitar o chamado à aventura, 

atravessar o limiar que nos leva do nosso mundo comum ao mundo da aventura, enfrentar 

os desafios existentes no mundo da aventura, vencê-los, obter nossa recompensa, seguir 

o caminho de volta ao nosso mundo comum até nos depararmos novamente com algo ou 

alguém que nos leva a iniciar uma nova aventura que, por sua vez, trará novos desafios a 

ser superados. No caso dos participantes deste estudo, a aventura teve início a partir do 

momento em que decidiram se tornar missionários imigrantes no Brasil. Em decorrência 

dessa escolha, os participantes precisaram vencer o maior dos desafios: lidar com a 

diversidade linguístico-cultural com o “auxílio do sobrenatural” (CAMPBELL, 1949), 

nesse caso, a fé do grupo pesquisado em um Deus onipresente, onisciente e onipotente. 

 

Palavras-chave: Narrativas. Histórias de vida. Imigrantes. Interculturalidade. Língua. 

Cultura. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This intercultural study is about a group of Christian immigrant missionaries and their 

languaculture. The group consists of six people whose ages range from 67 to 89 years. 

The participants, in their youth, decided to leave their home countries (The United States 

of America and Germany) and immigrate to Brazil in order to dedicate their lives to 

religion as Christian missionaries, specifically to Franciscan Roman Catholicism and 

Evangelical Protestantism. After decades of dedication to missionary work in Brazilian 

territories, the missionaries chose not to return to their homeland, fixing their residency 

in the states of Goiás and Tocantins. As a main objective, this study aims to identify and 

analyze, through narratives of the participants’ life stories, cultural meanings attributed 

to their immigration to Brazil, their second language acquisition, and their insertion of 

religious discourse in their daily practices. In order to achieve the objective that guides 

this study, we used narrative theories emphasizing the main characteristics and the 

relevance to intercultural studies (BOSI, 1994; BRUNER, 2001; HALL, 2012; MATOS, 

2001; THOMPSON, 1992). We also used theories that discuss language and culture and 

that focus on social and cultural constructs (CORBETT, 2003; HALL, 2012; RISAGER, 

2005, 2006; SPENCER-OATEY; FRANKLIN, 2009). We also used other sciences that 

have brought major contributions to the analysis of data, like Chaui’s (1997) 

philosophical studies. Data show that human beings are subjects under construction and 

all their actions carry cultural meanings that can be understood if we take into 

consideration the historical and social context in which the subject was or is inserted. 

Data also show that human life has a cyclical nature (CAMPBELL, 1949), that is, we are 

all encouraged to live an adventure that is to find someone more experienced or a situation 

that forces us to make a decision and accept the call to adventure, pass through the 

threshold which leads us from our common world to the world of adventure, confront the 

challenges in the world of adventure, get our reward, go back to our common world until 

the moment we again meet something or someone that leads us to start a new adventure, 

which one in turn will bring us new challenges to be overcome. In the case of the 

participants of the study, the adventure began from the moment they decided to become 

missionary immigrants in Brazil. As a result of that choice, the participants had to deal 

with and overcome the greatest of challenges: dealing with linguistic and cultural 

diversity with the “help of the supernatural” (CAMPBELL, 1949), which consists of the 

missionaries’ faith in an omnipresent, omniscient, and omnipotent God. 

 

Keywords: Narratives. Life stories. Immigrants. Interculturalism. Language. Culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

Por um período de oito anos de minha vida, tive a oportunidade de trabalhar em 

uma escola de línguas onde também trabalhavam alguns imigrantes estadunidenses que 

estavam no Brasil com o objetivo de realizar trabalho missionário. O fato é que o mundo 

da imigração – entendido aqui como o processo de “entrada de indivíduo ou grupo de 

indivíduos estrangeiros em determinado país, para trabalhar e/ou para fixar residência, 

permanentemente ou não (HOUAISS, 2001, p. 1576) – sempre me chamou muito a 

atenção e me despertou sentimentos de admiração e respeito por essas pessoas que 

decidem deixar sua terra natal, familiares e amigos para viver em um país onde a língua 

e a cultura diferem das suas. Muitas vezes pegava-me, em pensamento, tentando colocar-

me no lugar dos imigrantes e descobrir como seria ter que viver em um ambiente onde as 

pessoas não falam minha língua e não se comportam da forma a que estou habituada, 

como seria ter que aprender uma nova língua e cultura, praticamente como uma forma de 

sobrevivência. Enfim, como é viver no mundo do outro e até que ponto essa interação 

interferiria em meu próprio mundo.  

Minha curiosidade tornou-se ainda maior em virtude do fato de que esse 

processo de imigração decorre de fatores religiosos, pois, além das indagações anteriores, 

surgiram mais algumas, tais como: “Como seria ter que aprender a língua portuguesa e/ou 

as línguas indígenas como segunda língua?” e “Como seria ter que aprender a viver sem 

o conforto oferecido pela modernidade e pelos avanços tecnológicos, em lugares isolados 

como a Floresta Amazônica, onde se encontram várias comunidades indígenas brasileiras, 

foco principal de evangelização de alguns dos participantes deste estudo?”. E ainda mais: 

“O que leva uma pessoa a sentir vontade de abdicar de sua família e levar suas concepções 

religiosas a povos que já possuem suas próprias e, ainda, que tipo de prática discursiva 

envolveria tal ação?”. 

O desejo de ouvir suas histórias de vida a fim de compreender um pouco mais 

do mundo dos imigrantes missionários motivou-me a realizar este estudo qualitativo que 

tem como linha de pesquisa “Linguagem, sociedade e cultura”. Baseando-me nas 

disciplinas que cursei, em especial sobre interculturalidade, no programa de Pós-

Graduação em Letras e Linguística, nível doutorado, da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), visualizei a possibilidade de analisar um grupo de missionários a fim de detectar 

e compreender os significados culturais atribuídos pelos participantes imigrantes no que 

tange ao processo imigratório, ao processo de aquisição de segunda língua e à inserção 
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do discurso religioso no processo imigratório. Para tal, contei com a participação de seis 

missionários cristãos imigrantes que, gentilmente, dispuseram-se a narrar suas histórias 

de vida. O grupo pesquisado é composto por três missionários protestantes evangélicos e 

três missionários católicos romanos franciscanos que se encontram na terceira idade – 

entre 67 e 89 anos – e decidiram fixar moradia no Brasil, mesmo após terem se aposentado 

do trabalho missionário que, em princípio, segundo seus relatos, é a razão principal para 

a vinda do grupo a esse país. O fato dos missionários imigrantes serem de segmentos 

religiosos diferentes contribuiu para que pudéssemos melhor compreender alguns dos 

pontos divergentes que envolvem o discurso religioso de cada um dos grupos 

mencionados, aflorado em suas narrativas.  

Uma das razões que serviu de motivação para estudar narrativas é sua 

importância no campo da linguística, visto que, segundo Queiroz (1988), narrar histórias 

é uma forma elementar de comunicação humana e é por meio das narrativas que os 

indivíduos dão sentido às suas vidas e (re)constroem suas identidades. Além disso, as 

narrativas estão presentes em cada indivíduo, independentemente de sua idade, em cada 

lugar e sociedade, e tudo o que é narrado contribui para que se possa compreender a 

realidade de determinado grupo e todos os aspectos linguísticos e culturais que a 

permeiam (QUEIROZ, 1988). Como metodologia de pesquisa, portanto, recorri às suas 

histórias de vida para alcançar o objetivo deste estudo, isto é, analisar domínios culturais 

no que diz respeito à língua, à cultura e ao processo imigratório desse grupo.  

Em suma, a meu ver, o processo imigratório é um fenômeno digno de ser 

estudado, uma vez que, quando um grupo de indivíduos deixa sua terra natal, 

independentemente da razão que o levou a tal ação, traz consigo sua língua e sua cultura, 

as quais entrarão em contato inevitável com a língua e a cultura do país anfitrião. Esse 

contato entre as línguas e culturas pode não somente mudar o cenário político-social do 

país imigrado, como também mudar o modo de pensar e agir dos indivíduos que precisam 

diariamente interagir e fazer negociações. Contudo, pode-se dizer que a interação entre 

pessoas providas de línguas e culturas diferentes nem sempre ocorre de forma harmoniosa 

e pacífica, pois, aprender a lidar com as diferenças morfológicas, fonológicas e 

semânticas entre as línguas e, acima de tudo, saber empregar as estruturas gramaticais das 

línguas de forma adequada ao contexto, à situação discursiva e aos participantes 

envolvidos no discurso, aprender a lidar com as particularidades existentes em cada 

cultura no que diz respeito aos hábitos e significados atribuídos pelo povo e, ainda, buscar 

compreender e aceitar a diversidade linguística e cultural não são, de fato, tarefas fáceis 
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de realizar. Principalmente se levarmos em consideração que a diversidade – que se 

acentua a cada dia em decorrência do fluxo linguístico e cultural (RISAGER, 2006) – 

pode gerar, grosso modo, situações de estranhamento, prejulgamento e criação de 

estereótipos, fatores que contribuem para o aumento de um possível conflito interior por 

parte do imigrante.   

O interesse em estudar a imigração com a meta de levantar e analisar aspectos 

culturais e linguísticos não é recente. Várias outras pesquisas tiveram como participantes 

imigrantes que se dispuseram a narrar suas histórias de vida (CARRIKER, 1998; 

FREITAS, 2003; PRUDENTE, 2006; SILVA, S., 2007; SILVA, A., 2010). Como 

pesquisadora e professora de línguas, compreendo que estudos dessa natureza podem 

auxiliar a desenvolver a competência intercultural, isto é, podem auxiliar na busca da 

sensibilidade, do respeito e da valorização da diversidade, rompendo possíveis barreiras 

etnocêntricas que dificultam e/ou impedem uma interação dialógica entre os indivíduos. 

Também podem servir como instrumentos que auxiliam na compreensão do processo de 

aquisição de segunda língua no contexto de imigração.  

Contudo, diferentemente dos estudos mencionados, esta pesquisa torna-se 

singular porque seu foco é levantar e analisar os significados culturais decorrentes das 

narrativas de vida dos participantes com base na concepção de língua e cultura como 

fenômenos que podem estar desassociados a partir do momento em que o imigrante se 

depara com os mais diversificados fluxos linguísticos, culturais e discursivos que 

perpassam as várias redes sociais, assim construindo socialmente suas languacultures, 

isto é, “as pontes entre as estruturas da língua e o idioleto pessoal construído socialmente” 

(RISAGER, 2005, p. 191).1  

A seguir, apresentamos a justificativa desta tese. 

 

Justificativa  

 

De acordo com Tedesco (2006), se olharmos a história da humanidade veremos 

que ela sempre foi marcada pela imigração, caracterizada por vários fenômenos como 

movimentos de conquistas de territórios, colonizações, grupos nômades, invasões, 

                                                                 
1 Como o termo languaculture é muito importante para este estudo, por levarmos em consideração que 

língua e cultura são fenômenos desassociados e construtos social e cultural e que, por assim ser, cada pessoa 

tem sua própria languaculture (RISAGER, 2006), ele será discutido com mais propriedade no Capítulo 1 

(seção 1.3), destinado às teorias metodológicas que nortearam este trabalho .   
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processos de ocupação e organizações políticas nacionais. No entanto, o autor afirma que 

o mundo atual se encontra mais migrante e desterritorializado que em qualquer outro 

momento da história. Segundo Tedesco (2006), milhões de pessoas encontram-se na 

situação de imigrantes nos dias de hoje. De forma mais específica, Tedesco aponta que, 

no início do século XXI, cerca de 120 milhões de pessoas emigraram de seus países de 

origem e que, em 2023, há forte tendência desse número aumentar para 230 milhões.  

Podemos dizer que o processo imigratório possibilita a pessoas de diversas partes 

do mundo interagir e, consequentemente, ter mais contato com várias línguas e 

fenômenos culturais. Essa interação acentua a formação de um mundo intercultural 

composto por várias e diversificadas microculturas. Levando isso em consideração, 

podemos pensar cada vez mais na língua e na cultura como um fenômeno separável, ou 

seja, língua e cultura não estão diretamente associadas nem são fenômenos 

compartilhados por toda a humanidade de forma homogênea (RISAGER, 2006). As 

práticas linguísticas não estão sempre incorporadas em um ou outro contexto cultural 

específico, ou seja, no atual cenário transnacional de migração e mercado, as práticas 

linguísticas e culturais espalham-se e mudam constantemente através das redes sociais, 

tomando caminhos heterogêneos. Por essa razão, língua e cultura devem ser repensadas 

sob uma perspectiva global (RISAGER, 2006).    

Como outrora mencionado, com o intuito de realizar um estudo intercultural de 

viés qualitativo, dentre as diversas redes sociais existentes no mundo temos como foco o 

grupo religioso, por acreditar que ele pode ofertar um rico estudo intercultural. A cultura 

do grupo religioso manifesta-se de vários modos, como em seu discurso, nos valores, nas 

concepções e orientações de vida de seus membros, na maneira de interagir com outros 

grupos sociais, na forma de manter uma conversação, em suas posturas políticas e sociais, 

enfim, em seu comportamento nas diversas atividades e eventos cotidianos (SPENCER-

OATEY; FRANKLIN, 2009). Spencer-Oatey e Franklin (2009, p. 41, tradução nossa) 

afirmam que “a religião está inextricavelmente entrelaçada no tecido da vida cultural”2 e 

citam algumas razões pertinentes para que sejam realizadas pesquisas que focam os 

grupos religiosos: 

  

A religião é importante na vida das pessoas em todos os grupos 
culturais. A religião tem sido considerada como um preditor 
significativo de variáveis relevantes (por exemplo, o bem-estar físico e 
mental) entre os grupos culturais. A religião está associada com 

                                                                 
2 “Religion is inextricably woven into the cloth of cultural life .” 
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dimensões críticas de valores culturais. As culturas de outros grupos 
sociais moldam as crenças e práticas religiosas.3 

 

A seleção dos participantes deste estudo foi feita através de três principais 

critérios: estar na terceira idade, ser imigrante e ser missionário. Esse perfil justifica-se 

por acreditarmos que as experiências de vida de tais participantes (vir ao Brasil jovem 

abdicando de família, amigos e empregos, aprender uma nova língua, aprender a viver 

uma nova cultura e escolher permanecer no país anfitrião) podem contribuir não somente 

para fornecer informações históricas mas para transmitir conhecimento para a vida e, 

acima de tudo, expor com clareza os significados culturais em relação à imigração, ao 

processo de aquisição de segunda língua e à inserção do discurso religioso no processo 

imigratório. Ademais, busca-se compreender os passos de cada fase que ilustram a 

ciclicidade da “jornada do herói”, metáfora cunhada por Campbell (1949) que foi adotada 

neste trabalho para discutirmos o percurso trilhado por cada um dos imigrantes 

missionários que colaborou para a realização desta pesquisa. Sendo tal metáfora 

significativa para este estudo, dedicamos a seção 2.4.2 para explicar sua origem e 

apresentar algumas definições que sustentam a teoria de Campbell (1949) e os passos que 

compõem essa jornada, congruente à teoria em questão.   

O tema proposto neste trabalho tem tido destaque porque, além de dar voz aos 

imigrantes participantes deste estudo através da narração de suas histórias de vida, há uma 

rica fonte de pesquisa sobre língua e cultura, pois das narrativas sobressaem importantes 

aspectos linguísticos, históricos e socioeconômicos que nos fazem compreender não 

somente os fatos ocorridos no passado, mas situações atuais que permeiam o mundo. Tais 

aspectos, principalmente, nos levam a desenvolver a competência intercultural, aqui 

entendida como a capacidade de se conhecer e conhecer o outro, de obter e relativizar 

informações, de estar criticamente atento aos comportamentos culturais heterogêneos e 

de relativizar e valorizar as atitudes e crenças alheias em relação aos próprios costumes, 

hábitos e ações (CORBETT, 2003).   

Este trabalho, portanto, justifica-se pelo fato de que, de acordo com Tedesco 

(2006), a imigração desencadeia o encontro de variadas culturas e todas as lutas 

enfrentadas pelo imigrante no país imigrado possuem valores significativos. Dessa forma, 

                                                                 
3 “Religion is important in the lives of people across cultural groups. Religion has been found to be a 

significant predictor of salient variables (e.g., physical and mental well-being) across cultural groups. 

Religion is associated with critical culturally-related value dimensions. The cultures of other social groups 

shape religious beliefs and practices .”  
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para o autor, estudar o processo de imigração, seus atores e fenômenos decorrentes é um 

desafio de dupla mediação entre dois horizontes culturais, revelando-se um “laboratório 

intercultural” (TEDESCO, 2006, p. 46). Tal desafio decorre, principalmente, do fato de 

que, segundo Risager (2006, p. 154, tradução nossa), “quando as pessoas imigram parte 

de seu contexto as acompanham, especialmente suas dimensões subjetivas”,4 e pode-se 

dizer que essa bagagem não muda somente o cenário geográfico, político, econômico e 

social do país imigrado, mas também a vida dos indivíduos que por meio da interação 

precisam lidar com línguas e culturas distintas. Sendo assim, em termos linguísticos e 

culturais, o processo imigratório pode acarretar um estranhamento linguístico e cultural 

nos imigrantes, visto que, muitas vezes, estes deixam seu país sem ter recebido instruções 

prévias de como lidar com tantos aspectos divergentes. Ou seja, sem saber a língua 

majoritária do novo país, são obrigados a aprender uma nova língua para interagir 

diariamente com indivíduos que não conhecem ou não dominam sua língua de origem. 

Além disso, precisam aprender a lidar com novas situações ao participar dos mais 

variados tipos de eventos sociais cotidianos. Assim, saber o que falar, como falar, com 

quem falar e como agir compõem, muitas vezes, uma tarefa penosa e conflituosa, 

principalmente nos contatos iniciais, ou seja, na chegada ao país anfitrião.  

A meu ver, a riqueza deste trabalho se dá porque foi preciso buscar outras 

ciências além da linguística (RISAGER, 2005, 2006), como a filosofia (CHAUI, 1997), 

a sociologia (THOMPSON, 1992), a psicologia social (BOSI, 1994) e a história 

(TEDESCO, 2006), para somente assim compreender os significados culturais em relação 

ao processo imigratório motivado por questões religiosas e ao processo de aquisição de 

segunda língua, a partir das narrativas dos participantes deste estudo. Portanto, este 

trabalho intercultural justifica-se porque sua leitura pode nos auxiliar a perceber o outro, 

respeitando e valorizando a diversidade; por exemplo, cada fala proferida pelos 

imigrantes missionários cristãos na terceira idade, em sua singularidade, acarreta 

significados culturais distintos e particulares, considerando que cada fala é fruto da 

interação com outras vozes oriundas das diversas redes sociais em que cada um dos 

participantes se fez presente ao longo de sua vida. Este trabalho justifica-se também 

porque, através dele, podemos compreender o que significa languaculture, ou seja, 

podemos perceber que a língua acarreta uma cultura, mas isso não implica 

necessariamente que uma cultura acarreta uma língua (RISAGER, 2006). Constatamos 

                                                                 
4 “When people migrate, larger or smaller parts of the context can accompany them, especially its subjective 

dimensions .” 
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que cada ser humano constrói sua própria languaculture e que, consequentemente, sua 

identidade é construída neste mundo caracterizado como intercultural. A partir deste 

trabalho, podemos também nos perceber como sujeitos sociais e culturais. Essa visão 

intercultural nos auxilia a respeitar e valorizar nossa própria língua e cultura, visto que 

somos frutos da interação com o outro.   

Apresentamos a seguir os objetivos geral e específico e a pergunta de pesquisa 

que norteiam este estudo.  

 

Objetivos e pergunta de pesquisa 

 

Objetivo geral 

 

De acordo com Risager (2006, p. 2, tradução nossa), “[p]ráticas linguísticas e 

culturais mudam e se espalham através de redes sociais, ao longo de diferentes vias, 

principalmente com base nos padrões transnacionais da migração e mercados”.5 Levando 

em consideração esse princípio, podemos afirmar que o grupo de imigrantes pesquisado 

ou, mais especificamente, cada um dos participantes deste estudo apresenta suas próprias, 

porém não estáveis, práticas linguístico-culturais, uma vez que o sujeito é um ser único. 

Todavia, mesmo com seu caráter de unicidade, o sujeito somente é capaz de construir 

suas práticas a partir da interação com outros indivíduos pertencentes a redes sociais 

heterogêneas que, por sua vez, apresentam suas próprias práticas linguístico-culturais 

construídas pela interação com outros grupos sociais (inter)nacionais, e assim por diante. 

Dessa forma, considerando a dinamicidade desse processo, podemos afirmar que cada 

prática discursiva envolve significados culturais específicos que podem ser investigados 

considerando o contexto histórico-social no qual o falante está inserido.  

Para este estudo, portanto, temos como objetivo geral: 

 

 Identificar por meio das narrativas de histórias de vida os significados culturais 

atribuídos pelo grupo de imigrantes missionários cristãos na terceira idade à 

imigração ao Brasil com fins religiosos, à aquisição de segunda língua em 

condições de imigração e à inserção do discurso religioso em suas práticas 

cotidianas.  

                                                                 
5 “Linguistic and cultural practices change and spread through social networks along partially differe nt 

routes, principally on the basis of transnacional patterns of migration and markets.”  
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A fim, portanto, de identificar os significados culturais atribuídos a cada um 

desses pontos (imigração, aquisição de segunda língua e inserção do discurso religioso 

no processo imigratório), recorremos ao longo do estudo à construção de domínios 

culturais que, segundo Spradley (1980), são as categorias de significado cultural. Grosso 

modo, o domínio cultural, termo oriundo da etnografia, é empregado pelo pesquisador 

para buscar compreender a cultura do outro. De acordo com Spradley (1980), cada cultura 

apresenta padrões que são aprendidos e criados em seu contexto, e cada padrão possui, 

por sua vez, significado e valor próprios.  

Para que se possa compreender melhor os domínios culturais de Spradley (1980) 

e sua importância para este estudo, dedicamos a seção 2.4.1 para o aprofundamento do 

tema. Neste momento, damos continuidade a esta seção apresentando o objetivo 

específico de nossa pesquisa.  

 

Objetivo específico 

 

Para a realização desta pesquisa, focamos um objetivo específico que tem como 

meta:  

 

 Investigar os significados culturais atribuídos por cada um dos participantes 

desta pesquisa à imigração, à aquisição de segunda língua e à inserção do 

discurso religioso no processo imigratório.  

 

Os objetivos geral e específico deste estudo foram elaborados a partir de algumas 

considerações que resultaram na pergunta de pesquisa apresentada a seguir.   

 

Pergunta de pesquisa  

 

A condição de imigrante dos participantes deste estudo, que necessitaram 

aprender a língua portuguesa e a cultura brasileira como forma de inclusão social – visto 

que o objetivo do grupo, ao deixar sua terra natal, era evangelizar e, para que fosse bem-

sucedido, era preciso interagir com os brasileiros e ser aceitos e, principalmente, que 

ocorresse a aceitação de seus princípios religiosos –, despertou-nos o interesse de 

desvendar a seguinte questão:  
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 Quais seriam os significados culturais atribuídos pelos imigrantes 

missionários cristãos, participantes desta pesquisa, à imigração, à aquisição 

de segunda língua e à inserção do discurso religioso no processo imigratório, 

visto que aprender uma segunda língua e uma cultura em contexto de 

imigração são tarefas árduas e, na maioria das vezes, não ocorrem de forma 

harmoniosa?  

 

Tendo como norte os objetivos geral e específico, assim como a pergunta de 

pesquisa, realizamos este estudo intercultural acerca da languaculture de um grupo de 

imigrantes missionários cristãos na terceira idade, estruturado da forma ora descrita.   

 

Organização da tese  

  

Além dos tópicos já apresentados, a saber, introdução, justificativa, objetivos 

geral e específico e pergunta de pesquisa, este trabalho conta com três capítulos, descritos 

doravante. 

O primeiro capítulo, intitulado “Definição e relação entre língua e cultura: da 

perspectiva macro ao microcontexto”, é composto por cinco seções que apresentam a 

fundamentação teórica que serviu de base para este estudo. O capítulo tem como objetivo 

descrever as teorias que norteiam a pesquisa. Inicia-se, portanto, com a definição de 

língua e cultura como construto social (seção 1.1) e de fluxos linguístico-culturais e 

discursivos que permeiam as mais diversas redes sociais no mundo (seção 1.2). Tais 

seções foram escritas à luz das teorias de Corbett (2003), Risager (2005, 2006) e Spencer-

Oatey e Franklin (2009), tendo como meta principal apresentar uma discussão sobre os 

conceitos de língua e cultura e enfatizar que ambas, em uma perspectiva global, são 

fenômenos de práticas. Ou seja, língua e cultura fluem por várias direções em virtude da 

interação humana nas mais diversificadas redes sociais e, por assim ser, não podem ser 

tratadas como sistemas homogêneos pertencentes a um grupo fechado.  

Em seguida, apresentamos o conceito-chave deste estudo, a saber, languaculture 

e suas dimensões (seção 1.3). Uma vez que este estudo tem como foco os significados 

culturais em relação ao processo imigratório, achamos relevante apresentar nesse capítulo 

teorias que têm como centro de discussão temas como o processo imigratório e o 

imigrante (seção 1.4) com base nos estudos de Corbett (2003), Hall (2006) e Tedesco 
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(2006). Esses autores nos levam a compreender que a identidade é (re)construída através 

das interações ocorridas nas diversas redes sociais que, em razão dos instáveis fluxos que 

as perpassam, encontram-se em constante transformação. Tedesco (2006), em especial, 

trata de questões do fenômeno migratório internacional, levando-nos a refletir sobre 

aspectos estruturais desse fenômeno, bem como sobre o imigrante como indivíduo não 

pertencente a uma nação, mas que obtém uma identidade cultural particular. Dando 

atenção especial a essas questões, Tedesco (2006) dialoga com os demais autores 

mencionados, contribuindo com este estudo intercultural no que se refere à tentativa de 

identificar os significados culturais atribuídos pelos participantes ao processo imigratório, 

à aquisição de linguagem e ao discurso religioso que afloram nas suas narrativas de 

histórias de vida.  

O Capítulo 1 apresenta também os conceitos de competência intercultural e 

competência de interação intercultural (seção 1.5) por acreditarmos que, sem tais 

competências, é impossível sobreviver de forma relativizada no mundo marcado pela 

diversidade linguístico-cultural. Recorremos, portanto, às teorias de Corbett (2003), Hall 

(2012) e Spencer-Oatey e Franklin (2009), por acreditarmos que os conceitos definidos 

por esses autores nos direcionam a uma reflexão sobre quais competências e habilidades 

precisamos desenvolver a fim de poder sobreviver de forma mais harmoniosa ao interagir 

com o outro que apresenta sua própria língua e sua própria cultura.  

O Capítulo 2, por sua vez, intitulado “Metodologia e descrição dos 

participantes”, é composto por quatro seções principais. Por se tratar de um estudo 

narrativo, reservamos a seção 2.1 para discutir os conceitos referentes às narrativas e 

histórias de vida à luz dos estudos realizados por Bosi (1994), Bruner (2001), Hall (2012), 

Matos (2001) e Thompson (1992). Tais autores contribuem para este estudo por defender 

que, em todas as vozes ecoadas pelo indivíduo em determinado contexto, estão atribuídos 

significados culturais. Para esses autores, em suma, dar atenção a essas vozes é uma forma 

de compreender o contexto e descrever a realidade da maneira como é construída pelos 

indivíduos ao interagirem socialmente.  

Em seguida, na seção 2.2, apresentamos os participantes que se dispuseram a 

participar desta pesquisa. Cada subseção tem como objetivo tratar de temas que, de certa 

forma, caracterizam os participantes em tela: “O cenário religioso no Brasil” (2.2.1), 

“Catolicismo romano franciscano” (2.2.2), “Protestantismo evangélico” (2.2.3) e 

“Fundamentalismo religioso” (2.2.4). Finalizamos a seção 2.2 apresentando mais uma 
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subseção (2.2.5), que descreve a técnica empregada neste estudo para localizar os 

participantes da pesquisa, denominada “bola de neve” por Margolis (1994).  

Ainda no Capítulo 2, fazemos a apresentação dos instrumentos de pesquisa 

empregados para gerar e realizar a coleta de dados analisados neste estudo. Dedicamos, 

portanto, a seção 2.3 para discutir o questionário, a entrevista e a gravação em áudio com 

base nas teorias de Hall (2012), Lüdke e André (1986), Rees e Mello (2011) e Thompson 

(1992). Tais autores oferecem clara explanação sobre os métodos, abordagens e 

instrumentos empregados em pesquisas qualitativas cujo parâmetro é uma visão 

construtiva, ou seja, segundo a qual a realidade será sempre construída, dinâmica e 

contextualizada. E, por assim ser, para compreender a realidade do contexto é necessário 

observar sem intervenções experimentais, buscando entender o comportamento humano 

do ponto de vista do sujeito (REES, 2008).  

Por fim, encerramos o segundo capítulo apresentando, na seção 2.4, as teorias 

que nos deram base para fazer a análise dos dados: “Os domínios culturais de Spradley” 

(subseção 2.4.1) e “A jornada do herói: o arquétipo de Campbell” (subseção 2.4.2). 

Teorias embasadas na etnografia e na psicanálise, respectivamente, trouxeram grandes 

contribuições a este estudo intercultural por dar subsídios para perceber o outro como 

protagonista e autor de sua própria história.  

O Capítulo 3, por sua vez, é composto pela análise dos dados deste estudo, que 

enfatiza os significados culturais atribuídos pelo grupo de imigrantes missionários 

cristãos na terceira idade à imigração ao Brasil com fins religiosos, à aquisição de segunda 

língua em condições de imigração e à inserção do discurso religioso em suas práticas 

culturais. Esse capítulo foi organizado tendo como base o arquétipo de Campbell (1949). 

Baseando-se nas tramas dos heróis da mitologia grega, Campbell verificou que todo herói 

percorre praticamente doze passos durante sua jornada, sendo eles: mundo comum, 

chamado à aventura, recusa do chamado, encontro com o mentor ou auxílio sobrenatural, 

travessia do primeiro limiar, o ventre da baleia, aproximação da caverna oculta, provação 

divina, recompensa, caminho de volta, ressurreição e retorno com o elixir.6 Sob essa 

perspectiva e fazendo uma analogia com a teoria de Campbell, identificamos nos dados 

gerados para este estudo falas que ilustram os passos percorridos pelo grupo de imigrantes 

em tela, e descrevemos cada um deles a fim de apontar os significados culturais referentes 

ao processo imigratório, à aquisição de segunda língua e ao discurso religioso nas 

                                                                 
6 Cada um desses passos é descrito na subseção 2.4.2.  
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interações cotidianas dos imigrantes missionários cristãos com as demais pessoas que 

compõem seu grupo social.  

Iniciamos, portanto, o terceiro capítulo com a seção 3.1, “Do mundo comum ao 

chamado à aventura”, em que apresentamos trechos da história de vida dos participantes 

e focamos especialmente a parte que relata o “mundo comum” dos imigrantes 

missionários cristãos até o momento do “chamado à aventura”. A seção 3.2 – “A viagem 

rumo ao Brasil” – descreve a história da vinda de cada um dos missionários ao Brasil e, 

em seguida, a seção 3.3 – “Diante dos primeiros desafios” – apresenta os primeiros 

desafios enfrentados pelos participantes deste estudo ao chegarem às regiões brasileiras 

onde desenvolveriam o trabalho missionário.  

Dando continuidade a esse capítulo, na seção 3.4, “Aproximação da caverna 

oculta e a provação divina”, apresentamos outros desafios enfrentados no dia a dia pelo 

grupo em tela que desencadearam os choques cultural e linguístico decorrentes das 

diferenças entre as culturas e línguas dos imigrantes missionários e do povo brasileiro. 

Por conseguinte, na seção 3.5, “É chegada a recompensa”, expomos dados que ilustram 

a “recompensa” que, segundo Campbell (1949), todo herói conquista ao passar pela 

provação máxima, ou seja, o resultado positivo esperado por uma ação. Na seção 3.6, 

“Sempre (re)nasce um herói”, apresentamos dados que ilustram “a ressurreição”, isto é, 

após anos dedicados ao trabalho missionário em território brasileiro, os imigrantes 

encontram-se transformados e optam por não retornar ao seu “mundo comum” e continuar 

sua aventura, sempre que for preciso, no país imigrado, o Brasil. 

Após o terceiro capítulo apresentamos as considerações finais deste estudo, 

retomando a pergunta de pesquisa com o propósito de respondê-la. O leitor poderá ainda 

verificar as obras pesquisadas no decorrer deste estudo nas Referências, assim como, na 

seção Apêndices, os modelos das entrevistas realizadas e dos questionários aplicados. 

Uma vez explicitada a organização desta tese, apresentamos o primeiro capítulo 

a seguir.  
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CAPÍTULO 1 – DEFINIÇÃO E RELAÇÃO ENTRE LÍNGUA E CULTURA: DA 

PERSPECTIVA MACRO AO MICROCONTEXTO 

 

Com base em Risager (2005, 2006), podemos afirmar que as línguas e culturas 

– empregadas aqui no plural para enfatizar a possível existência de várias línguas e 

culturas em um único indivíduo, sobretudo ao considerarmos aquele que se encontra em 

contexto de imigração e que precisa lidar com duas ou mais línguas e culturas distintas, 

como é o caso dos participantes deste estudo – não são fenômenos estáveis e neutros. 

Língua e cultura, por serem construídas ao longo das interações entre os indivíduos 

pertencentes aos mais diversos tipos de redes sociais existentes no mundo, fluem e se 

transformam constantemente, criando complexidades locais. Para Risager (2006, p. 183, 

tradução nossa),  

 

a metáfora do fluxo é possível se considerarmos língua e cultura como 
fenômenos de prática que se espalham ao longo de vários caminhos em 
decorrência da interação humana nas redes sociais no nível micro e, 
assim, em níveis mais elevados (meso- e macroníveis).7 

 

Podemos afirmar, portanto, que estudar fenômenos linguístico-culturais é estar 

disposto a buscar compreender, a priori, os contextos micro e macro nos quais os 

participantes da pesquisa estão inseridos, visto que todos os grupos humanos são fruto de 

organizações sociais e que cada organização é constituída por características locais e não 

locais, doravante denominadas de microculturas e macroculturas, respectivamente 

(ERICKSON, 1985). Segundo Erickson (1985), as microculturas são adquiridas em um 

microcontexto, ou seja, os indivíduos, ao interagir ao longo do tempo em um contexto 

específico, passam a compartilhar formas regulares de compreender o mundo, 

construindo, dessa forma, uma tradição que é preservada ao ser transmitida de geração a 

geração. Sob essa perspectiva, língua e cultura podem ser identificadas como fenômenos 

de prática que se apresentam no indivíduo de forma associada, ou seja, tendo como foco 

o ponto de vista psicológico, o indivíduo é visto como ser único, e suas práticas 

linguísticas/languaculturais/discursivas7 estão separadas do contexto macrocultural 

(RISAGER, 2006).  

                                                                 
7 “The flow metaphor [...] makes it possible to consider ‘language’ and ‘culture’ as practice phenomena 

that spread out along various paths by virtue of human interaction in social networks, at the micro -level, 

and thereby at various higher levels (meso- and macro-levels).”  
7 Termos discutidos nas seções 1.2 e 1.3.  



24 
 

Todavia, além da microcultura adquirida, o indivíduo também é influenciado 

pela macrocultura a partir do momento em que se insere no macrocontexto, espaço onde 

há a interação com outros indivíduos de nível global através da comunicação em massa e 

da distribuição de bens (RISAGER, 2006). Tendo como foco o ponto de vista sociológico, 

pode-se afirmar que língua e cultura estão desassociadas, ou seja, as práticas 

linguísticas/languaculturais/discursivas do indivíduo estão separadas do contexto de sua 

primeira língua, como ocorre, por exemplo, com um indivíduo em situação de imigração 

(RISAGER, 2006). Baseando-nos em uma perspectiva social, podemos afirmar, portanto, 

que, em razão do fluxo linguístico, as línguas (práticas e recursos linguísticos) perpassam 

– em parte como resultado da migração transnacional – as mais variadas e disformes redes 

sociais e, dessa forma, os indivíduos vão construindo através da interação social cadeias 

intertextuais que, sob uma perspectiva geral, reforçam suas identidades, constituem novas 

perspectivas de histórias de vida. Assim, a relação entre língua e cultura deve ter seu 

ponto de partida na desconstrução das concepções de homogeneidade e forma estática do 

sistema linguístico (RISAGER, 2006).  

Para melhor compreender essa nova maneira de interpretar língua e cultura nos 

macro e microcontextos, isto é, como práticas desassociadas, o presente capítulo tem 

como objetivo principal apresentar conceitos sobre cultura e língua como construtos 

sociais e culturais. Em seguida, serão apresentados os tipos de fluxos existentes, tais como 

o fluxo cultural, linguístico e discursivo, a definição de redes sociais e, por último, o 

termo languaculture e suas dimensões.  

Damos início a esta parte do estudo trazendo um levantamento histórico do 

termo “cultura” e apresentando o conceito de língua.  

  

1.1 Cultura e língua como construto social  

   

De acordo com Kramsch (1998, p. 4, tradução nossa), “[u]ma maneira de pensar 

sobre cultura é contrastá-la com a natureza”.8 Do latim nascere, natureza é tudo o que 

nasce e cresce organicamente, o que é descartado por não contemplar a complexidade da 

cultura. Esta seria, portanto, mais associada à palavra latina colore, que significa 

“cultivar”, ou seja, algo que cresce e é preparado (KRAMSCH, 1998). Para Kramsch 

(1998), a palavra cultura tem a tendência de evocar o debate natureza (os seres humanos 

                                                                 
8 “One way of thinking about culture is to contrast it with nature .” 
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são o que a natureza lhes determina ser desde o nascimento) versus cultura tradicional (os 

seres humanos são o que a cultura lhes permite tornar-se através da socialização e da 

escolaridade). Refletindo sobre o emprego do termo cultura ao longo dos séculos, foi 

possível encontrarmos na literatura várias formas de compreensão, conforme descrito a 

seguir.  

O termo cultura, desde a Antiguidade até os dias de hoje, tem sido utilizado no 

senso comum para se referir a pessoas que não possuem nível escolar elevado ou que não 

se comportam conforme é esperado pela elite. Segundo Risager (2006), a afirmação 

“alguém é sem cultura” tem base no conceito individual de cultura. Esse conceito associa 

cultura à “cultivação mental do indivíduo” – do latim cultura animi – e está geralmente 

relacionado à compreensão hierárquica de cultura, que é, por sua vez, empregada para 

dizer que um indivíduo ou uma sociedade “tem” ou “não tem” algo ou em qual nível. Sob 

esse ponto de vista, o termo cultura nunca será empregado no plural (culturas) e estará 

sempre carregado de valores cujos critérios são definidos pela sociedade. Uma pessoa 

“cultivada” (pessoa com cultura), portanto, é aquela que atende aos padrões impostos pela 

alta sociedade e possui escolaridade (RISAGER, 2006). No entanto, com o passar dos 

anos, as ciências humanas apresentaram outros pontos de vista.  

No final do século XVIII e início do século XIX, a ideia de cultura era 

representada por dois termos: Kultur, “para simbolizar todos os aspectos espirituais de 

uma comunidade” (LARAIA, 2009, p. 25), e civilization, para se referir às “realizações 

materiais de um povo”. Todavia, apoiando-se na antropologia, ambos os termos foram 

sintetizados em um único: culture, palavra inglesa cuja definição é “todo complexo que 

inclui conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou 

hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade” (LARAIA, 2009, p. 

25). Cultura, portanto, passou a ser definida como “todo comportamento apreendido, tudo 

aquilo que independe de uma transmissão genética” (p. 28) e, mais do que uma herança 

genética, passou a ser considerada como algo que determina o comportamento do homem 

e justifica as suas realizações (LARAIA, 2009).  

O século XX, por sua vez, ganhou destaque por ter como marco o fim do 

determinismo geográfico que rondava o termo cultura. Segundo Laraia (2009), nessa 

época, passou-se a levar em consideração o fato de que é possível e comum existir uma 

grande diversidade cultural em uma mesma comunidade. Por conseguinte, o século XXI 

cuidou de reforçar a ideia da diversidade ao acentuar que “os indivíduos dispõem de mais 

imagens, referências, modelos, e podem assim encontrar elementos de identificação mais 
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diversificados para construir sua existência” (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 15). 

Baseando-se nesse fator, Lipovetsky e Serroy (2011) elaboraram um termo com o 

objetivo de desmistificar a ideia de homogeneidade do termo cultura: “cultura-mundo”, 

ou seja, o mundo se torna cultura, a cultura se torna mundo. Nas palavras dos autores,  

  

[c]om a cultura-mundo, dissemina-se em todo o globo a cultura da 
tecnociência, do mercado, do indivíduo, das mídias, do consumo; e, 
com ela, uma infinidade de novos problemas que põem em jogo 
questões não só globais (ecologia, imigração, crise econômica, miséria 
do Terceiro Mundo, terrorismo...) mas também existenciais (identidade, 
crenças, crise dos sentidos, distúrbios da personalidade...). A cultura 
globalitária não é apenas um fato; é, ao mesmo tempo, um 
questionamento tão intenso quanto inquieto de si mesma. 
(LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 9). 

 

Neste estudo, adotamos a concepção de cultura-mundo por compreendermos a 

cultura como construto não homogêneo e que, em razão de seu caráter heterogêneo, 

dissemina problematizações a respeito de uma questão cultural global (imigração) e de 

questões existenciais (identidade, crenças etc.). Por exemplo, embora os participantes 

deste estudo (imigrantes missionários cristãos na terceira idade) possam ser considerados 

pertencentes a um mesmo grupo social, a saber, grupo religioso cristão, cada um possui 

uma maneira individual de interpretar o mundo conforme suas particularidades, como 

naturalidade/nacionalidade, formação familiar e educacional, funções profissionais etc. 

Todos esses fatores particulares que contribuem para a constituição do indivíduo devem 

ser, na perspectiva intercultural, levados em consideração e respeitados. Assim, mesmo 

tendo o dever de cumprir “normas sociais” – regras socialmente esperadas que sejam 

cumpridas por todos os membros do grupo –, cada um possui uma forma única de pensar, 

falar e se comportar na sociedade da qual faz parte. Percebemos, portanto, que cada 

indivíduo apresenta sua própria forma de atribuir significados culturais a tudo que o 

rodeia, aos seus estados emocionais e ao seu comportamento social. Em suma, cada ser 

tem autonomia para construir suas próprias culturas perante tantas outras existentes no 

mundo, ou seja, para construir sua própria história de vida.  

Considerando-se, portanto, o aspecto social, não há como dizer que existam 

pessoas desprovidas de cultura, pois todas adquirem experiências ao longo de suas vidas, 

as quais compõem suas culturas (RISAGER, 2006). Compreendemos, com base nas 

leituras realizadas (KRAMSCH, 1998; LARAIA, 2009; LIPOVETSKY; SERROY, 

2011; RISAGER, 2006; SPENCER-OATEY; FRANKLIN, 2009), que cultura deve 
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sempre ser pensada como um construto social, visto que é “construída por meio do 

envolvimento com os outros” (SPENCER-OATEY; FRANKLIN, 2009, p. 15, tradução 

nossa)9 e desempenha importante papel no comportamento das pessoas e nas 

interpretações que são dadas a ele (SPENCER-OATEY; FRANKLIN, 2009). Podemos, 

portanto, afirmar que cultura sempre será construída ao longo da vida do indivíduo e está 

em constante transformação através da interação desse indivíduo com outros; estes, por 

sua vez, através do contato com outros, aprendem novas formas de compreender e 

interpretar os eventos sociais dos quais participam diariamente.  

Congruente à linguística aplicada, cultura nunca será um fenômeno neutro. De 

acordo com Risager (2006), cultura pode ser considerada um macrocontexto no qual 

acontecem práticas linguísticas, isto é, nas “interações orais e escritas nas redes sociais, 

incluindo a produção e recepção da literatura e outros produtos culturais” (RISAGER, 

2005, p. 188, tradução nossa).10 Ainda segundo a autora,  

 

[a] cultura é macrocontexto para a prática linguística (por exemplo, 
japonês em Tóquio versus japonês em Melbourne), conteúdo temático 
para a prática linguística, em particular, tendo como foco as 
representações culturais (um texto em japonês acerca de Tóquio versus 
um texto em japonês acerca de Melbourne) e dimensões significativas 
na prática linguística por si só (languacultures11 japonesas em toda a 
sua diversidade). (RISAGER, 2006, p. 16, tradução nossa).12 
 

O termo contexto é definido como contexto cultural, na medida em que todo 

contexto carrega significado (RISAGER, 2006). Toda vida social é composta por uma 

vida cultural, ou seja, vida social e vida cultural são indissociáveis. Ao imigrar, por 

exemplo, o indivíduo leva consigo parte de seu contexto, em especial a dimensão 

subjetiva, ou seja, a concepção da situação (cena), a atribuição de significado e a forma 

como interpreta o mundo (RISAGER, 2006). A história de vida de cada indivíduo é 

também um tipo de macrocontexto, por meio do qual é possível analisar seu 

                                                                 
9 “[Culture is acquired and/or] constructed through interaction with others.” 
10 “[...] oral and written interaction in social networks, including the production and reception of literature 

and other cultural products.” 
11 O termo languaculture será discutido de forma mais detalhada na seção 1.3. Todavia, com o intuito de 

nos familiarizarmos com ele, adiantamos, grosso modo, que languaculture é “uma ponte entre a estrutura 

da língua e o idioleto pessoal constituído socialmente” (RISAGER, 2005, p. 191, tradução nossa). 

[“[languaculture] is a bridge between the structure of language and the socially constituted personal 

idiolect.”] 
12 “Culture as a macro-context for linguistic practice (e.g. Japanese in Tokyo vs. Japanese in Melbourne), 

and as a thematic content for linguistic practice, particularly concentrating on cultural representations (a 

text in Japanese about Tokyo vs. a text in Japanese about Melbourne), and as meaning dimensions in 

linguistic practice itself (Japanese languacultures in all their diversity).” 
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desenvolvimento social e pessoal em uma perspectiva sociocultural, assim como 

compreender os diversos eventos comunicativos que permeiam a interação de um 

indivíduo ao longo de sua vida (RISAGER, 2006).  

Todo contexto cultural é perpassado por eventos comunicativos que abrangem 

todos os tipos de comunicação humana. Segundo Risager (2006, p. 186, tradução nossa), 

o evento comunicativo é “um evento social/cultural no qual a língua (incluindo a 

paralinguagem e a comunicação cinésica) é caracterizada por uma relativa estabilidade, 

levando em consideração o assunto em foco”.13 Cada novo evento comunicativo é 

resultado da conexão entre língua e cultura, sendo assim, está apto a modificações de 

acordo com os falantes envolvidos. O evento comunicativo, portanto, não deve ser 

compreendido meramente como um amplo contexto, mas como a conexão de vários 

fluxos oriundos de diversos lugares (RISAGER, 2006).   

No atual cenário mundial, é possível constatar o fluxo cultural que, nas palavras 

de Risager (2006, p. 67, tradução nossa), é uma “constante alteração entre externalização 

e interpretação, e os fluxos passam de pessoa a pessoa em um constante processo de 

distribuição e transformação”.14 O fluxo cultural, que ocorre tanto no nível micro como 

macrossocial, “contribui para a produção e reprodução do sistema social e de cada pessoa 

como ser social e individual”15 (RISAGER, 2006, p. 67, tradução nossa).  

Através de estudos sobre a organização social como o de Hannerz, destacam-se 

quatro diferentes formas de fluxos culturais, sendo eles o de vida, de mercado, de Estado 

e dos movimentos sociais (RISAGER, 2006). As formas de vida organizam os fluxos 

culturais dentro das esferas práticas da vida cotidiana, isto é, nos lugares onde as pessoas 

realizam suas atividades diárias (na família, na escola, no trabalho etc.). As várias formas 

de vida – por exemplo, empresário autônomo, estudante etc. – deixam marcas especiais 

no fluxo cultural de forma consciente e inconsciente, através de suas rotinas e repetições. 

O mercado, por sua vez, segundo Risager (2006), organiza o fluxo cultural a partir da 

distribuição e venda de bens. O mercado, através de suas atividades logísticas, é 

responsável por influenciar a vida e a percepção dos mais diversos grupos. Já o Estado 

tem o poder de controlar e regular o fluxo cultural em seu território, regulamentando a 

                                                                 
13 “It is a social/cultural event in which (verbal) language is used (including paralanguage and kinesics) that 

is characterised by a relative stability as regards aim and subject-matter.” 
14 “[...] a constant alternation between externalisation and interpretation, with the flows passing from person 

to person in a constant process of distribution and transformation .” 
15 “[...] contributes to the production and reproduction of the social system and the single person as an 

individual and a social being.”  
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reprodução de identidades nacionais. Por último, movimentos sociais e culturais como os 

movimentos ambientais, feministas, religiosos etc. organizam, com poder persuasivo, o 

fluxo cultural de um modo relativamente consciente e explícito, de indivíduo a indivíduo 

(RISAGER, 2006).  

Risager (2006) afirma que a imigração é outro fator que organiza o fluxo cultural 

e o fluxo linguístico. Segundo a autora, ao estudar os imigrantes, estamos de fato lidando 

com padrões inconscientes de comportamento que não são fáceis de ser mudados por estar 

fortemente conectados a uma identidade individual. Em suas palavras:  

 

Assim como os fluxos linguísticos estão relacionados ao 
indivíduo (dialectal), os fluxos culturais (e discursivos) também 
estão; eles são, ao mesmo tempo, únicos e socialmente 
influenciados. Eles são principalmente organizados pela 
estrutura da forma de vida: reprodução e produção da vida 
cotidiana através da interação prática nas comunidades de 
pequena escala. (RISAGER, 2006, p. 180, tradução nossa).16 

 

De acordo com Risager (2006), o tipo de fluxo cultural imigração apoia-se, em 

especial, nos fluxos culturais de formas de vida e mercado, visto que a família funciona 

como “uma pequena comunidade” onde a vida é produzida e reproduzida através das 

práticas cotidianas e, por sua vez, o mercado é que determina o que entra na vida das 

pessoas (tipos de música, filme, esporte, roupa, entretenimento etc.). Todos esses tipos de 

fluxo contribuem para a construção dos recursos linguísticos de cada indivíduo. Nas 

palavras da autora, 

 

[o] indivíduo desenvolve seu próprio recurso linguístico durante sua 
vida [...]. O indivíduo passa ao longo dos anos por um número variável 
de redes sociais17 e é influenciado ao entrar em contato com as práticas 
linguísticas e o uso dos recursos linguísticos que estão sendo 
desenvolvidos. (RISAGER, 2006, p. 79, tradução nossa).18 
 

  

                                                                 
16 “Just as linguistic flows are borne by the individual (idiolectal), cultural (and discursive) flows are too; 

at one and the same time they are socially influenced and unique. They are mainly organised by the life 

form framework: reproduction and production of everyday life via practical life via practical interaction in 

small-scale communities .”  
17 Rede social consiste em uma “estrutura que inter-relaciona empresas ou pessoas, que estão conectadas 

pelas mais diversas relações. Cada qual se relaciona de acordo com as suas preferências e particularidades. 

Trata-se de uma ligação social e conexão entre pessoas” (ADAMI, [2016]) 

(http://www.infoescola.com/sociedade/redes -sociais-2). A discussão sobre rede social será aprofundada na 

seção 1.2, à luz de teorias da linguística aplicada.   
18 “The individual develops his or her linguistic resources throughout life. [...] The individual moves over 

the years through a number of more or less variable networks and is thereby influenced when it comes to 

linguistic practice and the utilisation of the linguistic resources that  have been developed.”  

http://www.infoescola.com/sociedade/redes-sociais-2


30 
 

Os recursos linguísticos estão conectados a cada indivíduo e sua biografia, ou 

seja, cada um usa seu próprio sistema dialetal para, dentre outras coisas, processar e 

expressar suas próprias identidades. Sendo assim, ao fazer uso da língua, todos passam a 

ter o papel de trazer significativas contribuições à sua comunidade linguística (RISAGER, 

2006), ou seja, cada indivíduo, nesse viés, é um “ator social”. Cada ator social, contudo , 

depende da constante interação com outros atores sociais individuais e coletivos 

(organizações, instituições, companhias etc.) para desenvolver seus recursos linguísticos 

(RISAGER, 2006).  

Para Risager (2006), quando as pessoas migram, elas aprendem outra língua, 

mas não deixam de levar consigo ao local imigrado sua forma particular de fala privada 

e internalizada e três fatores importantes que compõem parte de sua identidade: os 

recursos linguísticos, a paralinguagem e a comunicação cinésica que internalizam desde 

a infância. Nas palavras da autora, 

 

[e]las migram com especiais recursos linguísticos que desenvolveram 
desde sua infância: seus recursos orais e escritos – produtivos e 
receptivos. Elas também levam consigo a paralinguagem e a cinésica 
que internalizaram desde sua infância – uma inconsciente e grande parte 
de sua identidade pessoal. Elas também levam consigo sua forma 
especial de fala privada e internalizada. (RISAGER, 2006, p. 94, 
tradução nossa).19  

 

Risager (2006) acrescenta que a primeira língua do imigrante em uso certamente 

influenciará sua segunda língua por intermédio de transferência linguística. A nova língua 

adquirida, por sua vez, provavelmente também influenciará certos pontos da primeira 

língua, talvez por intermédio do uso de palavras dela nessa língua. Sendo assim, para 

Risager (2006), as redes linguísticas se enfraquecem ao mesmo tempo que se ampliam a 

partir do momento em que se ligam a novas redes linguísticas locais, que são 

potencialmente reforçadas. Em se tratando de imigração, não é a língua que flui, mas as 

diversas interlínguas20 do imigrante, conforme explica Risager (2006, p. 134, tradução 

nossa) sob o ponto de vista da interculturalidade:  

 

                                                                 
19 “They migrate with the special linguistic resources they have developed in the course of their youth: their 

oral and possibly written resources – productive and receptive. They also take with them the paralanguage 

and kinesics that they have internalised in the course of their youth – a to a great extent unconscious and 

important part of their personal identity. They also take with them their particular form of private and inner 

speech.” 
20 Interlíngua corresponde ao idioleto construído da língua-alvo pelo aprendiz de língua estrangeira 

(RISAGER, 2006).   
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Se eu, tendo o dinamarquês como minha primeira língua, viajar pelo 
mundo, levarei comigo meu idioleto dinamarquês, com a languaculture 
pessoal que desenvolvi durante minha vida. Mas também levarei 
comigo minhas formas especiais de inglês, francês e alemão – as 
línguas que aprendi como língua estrangeira. Meus recursos das línguas 
estrangeiras são, sem dúvida, influenciados em grande proporção pela 
languaculture dinamarquesa. Então, dessa forma, estarei contribuindo 
com a propagação da languaculture dinamarquesa e também, embora 
seja em menor grau, para a difusão das languacultures inglesa, francesa 
e alemã.22 

  

Para Risager (2006), em decorrência da imigração transnacional, as diversas 

práticas linguísticas trazem grandes contribuições à desmistificação da concepção de 

língua como fenômeno estático e homogêneo. Toda prática linguística envolve normas 

linguísticas e, ao fazer uso delas, as pessoas vão construindo suas identidades, rompendo 

de certa forma com a idealização de uma cultura nacional que tem como tendência rotular 

e padronizar os indivíduos. Nas palavras de Risager (2006, p. 76, tradução nossa),    

 

[p]rática linguística sempre envolve normas linguísticas. Nenhuma 
prática linguística poderia existir sem tais normas, e cada vez que 
alguém usa a língua, as normas são reproduzidas e reformuladas e a 
identidade linguística é constituída. A gramática normativa faz parte da 
prática social, e assim como acontece em outras formas de prática 
social, há luta e negociação envolvidas.23 

 

A partir, então, da compreensão de língua como algo fluido e heterogêneo, pode-

se afirmar que, assim como a cultura é um construto social, a língua também é se 

considerarmos que toda prática linguística sempre envolve normas e que, ao fazer uso da 

língua, os indivíduos estão constituindo suas identidades (RISAGER, 2006). Na 

concepção de Risager (2006, p. 141, tradução nossa),  

  

[o] conceito de “língua” (e languaculture) compreende tanto a 
expressão como o conteúdo. Tem como ponto de partida o lado da 
expressão, isto é, o foco principal sobrecai em uma (nas diversas formas 
de) língua específica, por exemplo, “dinamarquês”, ou, possivelmente, 
na mudança de código entre línguas específicas. O conteúdo temático e 

                                                                 
22 “If I, with Danish as my first language, travel around the world, I take my Danish idiolect with me, with 

the personal languaculture I have developed during my life. But I also take my special forms of English, 

French and German with me – the languages I have learned as foreign languages. My foreign-language 

resources are, without a doubt, influenced to a great extent by Danish languaculture. So I contribute to the 

spreading of Danish languaculture, but to a lesser extent to the spreading of English, French and German 

languaculture.” 
23 “Linguistic practice always involves linguistic norms. No linguistic practice could exist without such 

norms, and each time one uses language, the norms are reproduced and reformed and linguistic identity is 

constituted. Linguistic prescription is part of social practice, and there is a struggle and a negotiation 

involved as there is for other forms of social practice.” 
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semântico-pragmático não é excluído, mas tem importância secundária: 
o que é falado ou escrito não é irrelevante, desempenha papel 
subordinado.24 

 

 

A língua, aqui compreendida como “um sistema de signos carregada de valor 

cultural” (KRAMSCH, 1998, p. 3, tradução nossa),21 é parte integral da cultura e da 

sociedade, e, por assim ser, toda prática linguística é sempre cultural. Ou seja, toda prática 

linguística é por si só uma forma de prática cultural significativa por estar inserida em um 

amplo contexto cultural (também significativo) e por deixar suas próprias marcas nesse 

contexto. Sob essa perspectiva, cultura sempre estará relacionada à língua, mas isso não 

implica o oposto. A língua não precisa estar necessariamente relacionada a uma cultura, 

principalmente quando se pensa na interação linguística em seu nível macro, isto é, 

quando se pensa na prática linguística sob uma perspectiva global – levando-se em 

consideração a diversidade que caracteriza o mundo pós-moderno (RISAGER, 2006).  

Na presente seção mencionamos com bastante frequência os termos “fluxo” e 

“grupo social” por condizerem com pontos-chave de nosso estudo, a saber, 

interculturalidade, languaculture, imigração etc. A fim de melhor esclarecer tais termos, 

dedicamos a seção seguinte para apresentar os tipos de fluxos existentes, sendo eles o 

cultural, o linguístico e o discursivo (RISAGER, 2006), bem como a importância da rede 

social na construção da língua, da cultura e da identidade dos indivíduos.  

 

1.2 Os fluxos cultural, linguístico e discursivo e as redes sociais 

 

Tendo como base uma perspectiva global, isto é, observando as diversidades 

existentes entre os grupos sociais, podemos afirmar que o mundo sempre foi composto 

por várias redes sociais heterogêneas, em que as práticas linguísticas fluem através da 

interação dinâmica entre os indivíduos. As práticas linguísticas estão presentes nas redes 

sociais de várias formas e extensões e acontecem dentro de um constante processo de 

produção e interpretação (RISAGER, 2006). Segundo Risager (2006), cada indivíduo 

desenvolve um recurso linguístico próprio ao longo de sua vida através da interação com 

                                                                 
24 “The concept of ‘language’ (and ‘languaculture’) comprises both expression and content, but has the 

expression side as its point of departure, i.e. the primary focus is on (various forms  of) a specific language, 

e.g. ‘Danish’, or possibly on code-switching between specific languages. The semantic-pragmatic and 

thematic content is not excluded, but it is of secondary importance: what is spoken or written of is not 

irrelevant, but this aspect plays a subordinate role.” 
21 “[...] a system of signs that is seen as having itself a cultural value.” 
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os mais diversos tipos de redes sociais existentes no mundo. Todas as redes sociais – que 

podem ser orais ou escritas, a exemplo da rede social linguística – contribuem para a 

dinamização do fluxo linguístico e discursivo por permitir a interação entre pessoas que 

trazem consigo suas línguas e culturas em situações instáveis.   

O indivíduo não está limitado a participar exclusivamente de uma rede social. 

Ao contrário, ao longo de sua vida, ele passa por várias outras redes, muitas vezes 

simultaneamente. Segundo Risager (2006), o indivíduo pode participar de várias redes 

sociais e a escolha pela língua ou variedade linguística de que fará uso em cada rede 

frequentada pode variar de forma não aleatória por remeter a questões identitárias (forma 

com a qual o indivíduo se identifica) e de poder (forma supostamente a ser seguida na 

sociedade). Nas palavras de Risager (2006, p. 91, tradução nossa),   

 
[a]s escolhas da língua em sociedades multilingues [...] são atos de 
identidade – através da escolha surge um processo, metaforicamente 
descrito como negociação (ou luta) entre as várias formas possíveis. As 
relações de poder que sempre existirão nas redes são reproduzidas e 
reformuladas pelos indivíduos e por outros atores sociais através de 
interação; dessa forma, a utilização de determinada língua ou variedade 
linguística ganhará espaço em detrimento de outras.26 

 

Em suma, ao estarem inseridos em redes sociais, os indivíduos, considerados 

atores individuais que fazem parte de um sistema complexo (RISAGER, 2006), produzem 

textos orais e/ou escritos a partir de outros textos que são recebidos e interpretados de 

várias formas por outros indivíduos que, por sua vez, repassam os textos para outros que 

receberão e farão sua própria interpretação deles. Esses textos vão, portanto, sendo 

compostos por uma diversidade de vozes que ecoam pelas redes sociais. Tais redes são, 

conforme aponta Risager (2006), espaços onde os participantes-atores constroem 

comunidades e identidades22 de natureza fluida e provisória, onde são compartilhados os 

                                                                 
26 “Choices of language in multilingual societies [...] are acts of identity – and via these choices a process 

takes place that metaphorically can be described as a negotiation between various possible positions, but 

which have also been referred to as a struggle. The power relations that will always exist in t he networks 

are reproduced and reshaped by the individuals and the other social actors via interaction; in this way, the 

use of certain language or language varieties gain ground at the expense of others .” 
22 Embora não seja objetivo deste estudo discutir amplamente o universo que permeia o termo “identidade”, 

o empregamos para enfatizar que, na vida moderna, tornou-se prático e comum às pessoas interagir com 

pessoas de outras redes sociais e que, nessa interação, elas, mesmo inconscientemente, lutam para manter 

a identidade que acreditam ter (NORTON; TOOHEY, 2011), isto é, reafirmam-se socialmente através de 

suas atitudes e práticas discursivas. Isso resulta em frases do tipo “sou imigrante”, “sou missionário”, “sou 

cristão” etc., conforme foi possível iden tificar nas narrativas dos participantes da pesquisa. Dedicamos, 

portanto, a seção 1.4 para discutir questões referentes ao processo imigratório, ao imigrante e à construção 

da identidade à luz dos trabalhos de Hall (2006), Norton e Toohey (2011) e Tedesco (2006). 
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mais diversos assuntos e onde se criam limites e barreiras oriundos das diferenças que 

afloram entre “nós” e “ele”.  

Perante a diversidade mundial, é normal que as pessoas busquem se reafirmar 

em determinado grupo em detrimento dos diversos outros existentes. Segundo Spencer-

Oatey e Franklin (2009, p. 40, tradução nossa), o mundo atual é marcado pelos vários 

tipos de grupos sociais distintos (religioso, familiar, profissional, organizacional etc.) que 

“compartilham, de certa forma, certos padrões de regularidade”.23 Portanto, os indivíduos 

estão sempre organizados em modos potencialmente diferentes e são separados 

socialmente por critérios e características que os rotulam como pertencentes a um grupo 

cultural específico. Os padrões de regularidade compartilhados que classificam as pessoas 

como pertencentes ou não a certo grupo social são compostos pela língua empregada nas 

interações cotidianas, pelas expressões, entonação e ritmo dos discursos.  

Todos os seres humanos, portanto, apresentam práticas discursivas e recursos 

discursivos. Isto é, além do conhecimento linguístico, eles constroem conhecimento de 

mundo e habilidades para se posicionar, por exemplo, perante conteúdos que são 

considerados socialmente como tabus e, ainda, desenvolver uma capacidade reflexiva de 

tomar posições e compreender aquelas tomadas por outras pessoas no que diz respeito à 

realidade política e social (RISAGER, 2006). O discurso, conforme afirma Risager (2006, 

p. 141, tradução nossa), 

 

[...] compreende tanto a expressão como o conteúdo. Tem como ponto 
de partida o lado do conteúdo, isto é, o foco principal sobrecai em um 
conteúdo específico, por exemplo, o discurso sobre a língua francesa ou 
um discurso nacionalista. A expressão não é excluída, mas tem 
importância secundária: a língua (e languaculture) específica na qual o 
discurso é expresso não é irrelevante, desempenha papel subordinado.29 

 

De fato, “[o] processo discursivo acontece na interação entre a prática discursiva 

e os recursos discursivos do indivíduo”24 (RISAGER, 2006, p. 144, tradução nossa), e, 

assim, cada indivíduo tem a capacidade de construir sua forma particular de se expressar, 

                                                                 
23 “[...] share patterns of regularity in some way .”  
29 “[...] comprises both expression and content, but has the content side as its point of departure, i.e. the 

primary focus is on the specific perspectival content, e.g. discourse about the French language, or nationalist 

discourse. The expression is not excluded, but it is of secondary importance: which specific language (and 

languaculture) the discourse is expressed in is not irrelevant, but this aspect plays a subordinate role.”  
24 “The discursive process takes place in an interaction between discursive practice and the discursive 

resources of the individual.”  
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seu discurso que “circula exclusivamente dentro de uma comunidade de fala particular”25 

(RISAGER, 2006, p. 144, tradução nossa).26 Contudo, em virtude da característica fluida 

do discurso, mesmo que circule em uma comunidade de fala específica, ele 

metaforicamente flui entre as comunidades de fala ou redes sociais linguísticas.  

Corbett (2003) corrobora a discussão ao afirmar que as pessoas interagem 

através de discursos classificados como transacionais ou interacionais. Ou seja, no 

discurso transacional, a mensagem é “orientada e envolve a comunicação de informações 

com o intuito de alcançar algum objetivo como comprar, vender, instruir, descrever e 

assim por diante” (CORBETT, 2003, p. 47, tradução nossa) e, no discurso interacional, a 

mensagem possui significado “social e inclui a forma de saudar, elogiar, contar piadas e 

manter diálogos casuais” (CORBETT, 2003, p. 47, tradução nossa).27  

De acordo com Corbett (2003), o discurso interacional está conectado a uma 

cultura e, por essa razão, os indivíduos precisam fazer a todo momento durante a interação 

implicaturas conversacionais, isto é, buscar o significado conotativo do que foi dito. 

Corbett (2003) afirma que o não pertencimento a determinado grupo social pode resultar 

em mal-entendidos, visto que as pessoas costumam construir suas implicaturas 

conversacionais com base em seu próprio arcabouço cultural. Em contrapartida, as 

culturas que as pessoas representam no ato da conversação podem não ser equivalentes 

em alguns pontos, o que pode restringir e dificultar a compreensão denotativa das palavras 

empregadas (CORBETT, 2003).  

Para um imigrante, por exemplo, pode ser difícil compreender certos gêneros 

textuais, tais como poemas (compostos por conotações) e piadas (caracterizadas por 

ironia, humor, comédia etc.), tendo em vista que, para obter uma compreensão 

satisfatória, é preciso ir além do sentido denotativo do que foi narrado. Em se tratando do 

contexto de imigração, Risager (2006) afirma que o falante terá maior ou menor facilidade 

em se expressar em sua primeira língua ou na segunda língua de acordo com seu recurso 

discursivo. Ou seja, há assuntos que o imigrante se sentirá mais à vontade para expressar 

em sua primeira língua, ao passo que, no caso de outros, por serem específicos à região 

                                                                 
25 As comunidades de fala são caracterizadas não somente como espaço onde fatos e artefatos são 

compartilhados, como também pelos projetos em comum, pelos desejos não cumpridos. Esses projetos e 

desejos são mediados pela língua e, ao longo da vida da comunidade, refletem, moldam e se tornam a 

realidade cultural de seus membros (KRAMSCH, 1998). 
26 “It is quite possible to imagine a discourse that circulates exclusively within a particular language 

community.”  
27 “[...] it is ‘message’ oriented, and involves the communication of information to achieve some goal, such 

as buying and selling, instructing, describing, and so on. At other times speech is interactional: it is social 

in nature, and includes greetings, complimen ts, telling jokes, and making ‘casual conversation’ or ‘chat’.”  
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do país imigrado, por exemplo, ele poderá ter mais recursos para expressar em sua 

segunda língua.  

Concluímos, portanto, que todas as línguas, em certa proporção, são compostas 

por características particulares e universais (RISAGER, 2006). Ou seja, todas as línguas 

ou práticas linguísticas são compostas por itens específicos a elas e por itens que estão 

presentes em outras línguas, como certas equivalências linguísticas. O mesmo ocorre com 

a cultura: alguns aspectos são específicos a uma comunidade, menos difundidos em 

outras, ao passo que outros aspectos são considerados universais, isto é, são familiares a 

todas as comunidades (RISAGER, 2006). Levando-se em consideração uma das 

principais características de língua e cultura, ser fluida e estar em constante modificação 

em decorrência do contato com outras línguas e culturas e, consequentemente, com novas 

formas de percebê-las pelos membros de comunidades distintas, podemos afirmar que a 

inseparabilidade entre língua e cultura, ou seja, “língua é cultura e cultura é língua”, 

dependerá do ponto de vista cujos conceitos estão sendo analisados.  

Na próxima seção, apresentaremos outra forma de conceituar língua e cultura. 

Veremos que ambas, normalmente interpretadas no sentido genérico, ou seja, sempre 

associadas pelo fato de serem “um fenômeno compartilhado por toda a humanidade” 

(RISAGER, 2006, p. 3, tradução nossa),28 podem estar desassociadas se considerarmos a 

existência de várias línguas e vários fenômenos culturais decorrentes da mobilidade 

transnacional. Sendo assim, podemos afirmar que cada comunidade e cada indivíduo 

possuem suas próprias languacultures, termo discutido adiante. 

  

1.3 Relação entre língua e cultura: languaculture e suas dimensões 

 

Apresentamos, até aqui, a compreensão de língua e cultura como fenômenos 

sociais, ou seja, que se desenvolvem como parte da vida social do ser humano (RISAGER, 

2006). Damos, no entanto, continuidade ao aporte teórico que norteia este estudo focando 

a discussão sobre a relação entre língua e cultura sob uma perspectiva cultural, isto é, 

considerando ambas como fenômenos de significado (RISAGER, 2005, 2006). Segundo 

Risager (2005, p. 188, tradução nossa), a língua deve ser vista como fenômeno social e 

cultural, pois o social não pode ser separado do cultural: “Toda vida social carrega 

                                                                 
28 “[...] as phenomena shared by all humanity.” 
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significados e todas as trocas e negociações de significados estão incorporadas, em maior 

ou menor proporção, nas estruturas sociais e nas relações de poder”.29  

A globalização e a mobilidade transnacional intensificada contribuem para a 

aceleração do processo imigratório e, consequentemente, para que haja contato entre 

línguas e culturas distintas. Com a imigração, conforme anteriormente mencionado, as 

pessoas levam consigo suas línguas e culturas para o país imigrado, lugar onde fluem 

línguas e culturas com características particularmente distintas. O contato entre línguas 

(práticas linguísticas) e os distintos fenômenos culturais que passam a dividir o mesmo 

espaço geográfico, por razões pessoais ou socioeconômicas, é inevitável (RISAGER, 

2006). Na chegada ao país imigrado, é esperado que o imigrante tenha, a priori, um 

sentimento de estranhamento em relação à(s) língua(s) e culturas desse país. O 

estranhamento linguístico-cultural, isto é, a não familiaridade com a língua e a cultura do 

outro e o sentimento de não pertencimento ao novo contexto cultural, pode resultar na 

formação de estereótipos (ROCHA, 2006).  

 

Rotulamos e aplicamos estereótipos através dos quais nos guiamos para 
o confronto cotidiano com a diferença. As idéias etnocêntricas30 [...] são 
uma espécie de “conhecimento”, um “saber”, baseado em formulações 
ideológicas, que no fundo transforma a diferença pura e simples num 
juízo de valor perigosamente etnocêntrico. (ROCHA, 2006, p. 18). 

 

Contudo, mesmo que a cultura do imigrante seja um sistema resistente às 

“misturas”, ela sofrerá alterações ao ter contato com as culturas presentes no país 

imigrado. Sob essa perspectiva, diante da diversidade linguístico-cultural e de sua 

dinamicidade, que permite o constante contato entre as diversas formas de dizer e agir, 

percebemos que língua e cultura podem e precisam ser interpretadas como fenômenos 

dissociados, em oposição ao ponto de vista genérico, que preconiza língua e cultura como 

fenômenos associados (RISAGER, 2005, 2006). Baseando-se no ponto de vista genérico, 

Risager (2006, p. 4, tradução nossa) explica: “A cultura humana sempre inclui uma língua 

e a língua não pode ser concebida sem uma cultura. A prática linguística está sempre 

inserida em um ou outro contexto cultural”.31 Contudo, neste trabalho concebemos língua 

                                                                 
29 “All social life carries meaning, and all exchanges and negotiations of meaning are embedded in more or 

less shifting social structures and relations of power.” 
30 Etnocentrismo é “uma visão do mundo com a qual tomamos nosso próprio grupo como centro de tudo, e 

os demais grupos são pensados e sentidos pelos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que 

é a existência [...]. Etnocentrismo é, pois, indagar sobre um fenômeno onde se misturam tanto elementos 

intelectuais e racionais quanto elementos emocionais e afetivos” (ROCHA, 2006, p. 7).  
31 “Human culture always includes language, and human language cannot be conceived without culture.  

Linguistic practice is always embedded in some cultural context or another.”  
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e cultura sob outra perspectiva, também proposta por Risager (2005, 2006): como 

fenômenos que podem ser dissociados. Ao empregar o termo “senso diferencial”, Risager 

(2006, p. 4, tradução nossa) apresenta uma nova forma de interpretar a relação entre as 

várias línguas e fenômenos culturais em um único contexto cultural:  

 

No sentido diferencial [...] estamos lidando com formas específicas de 
prática linguística, tais como a língua “por completo”, as variedades 
linguísticas, os registros e o empréstimo, bem como as formas 
específicas de prática cultural: vários significados e formas 
significativas (em relação a sistemas de signos como imagens, moda, 
comida, música, dança), diversas normas e valores, símbolos, ideias e 
ideologias.32 
 

 

A fim de melhor compreender a relação entre língua, cultura e sociedade no 

mundo globalizante, Risager (2005, 2006) apresenta o conceito de languaculture, pois, 

para a autora, somente a partir da compreensão deste é possível conceber a língua como 

parte integrante da sociedade, da cultura e da psique humana. Segundo Risager (2005), 

languaculture é um conceito útil para uma nova compreensão da relação entre língua e 

cultura no nível diferencial. O termo foi desenvolvido pelo linguista e antropólogo 

estadunidense Michael Agar em sua obra de 1994 Language shock: understanding the 

culture of conversation, com o intuito de resumir cultura e língua em uma só palavra 

(languaculture = language + culture). Grosso modo, languaculture refere-se à necessária 

ligação entre língua e cultura (RISAGER, 2006).  

O termo languaculture originou-se de linguaculture, cunhado pelo linguista e 

antropólogo estadunidense Paul Friedrich. No entanto, Friedrich despertou maior 

interesse em poesia e na relatividade linguística. O termo linguaculture foi introduzido 

em um de seus artigos a fim de explicar a relação entre economia, política, ideologia e 

língua (RISAGER, 2006). Nas palavras de Risager (2006, p. 114, tradução nossa), para 

Friedrich, linguaculture é 

 

[...]  um domínio de experiência que funde e mistura os vocabulários, 
os diversos aspectos semânticos da gramática e os aspectos verbais de 
cultura; tanto a gramática como a cultura possuem estruturas 

                                                                 
32 “In the differential sense [...] we are dealing with specific forms of linguistic practice, such as ‘whole’ 

languages, language varieties, registers and loan words, as well as with specific forms of cultural practice: 

various meanings and meaningful forms (in relation to such sign systems as images, fashion, food, music, 

dance), various norms and values, symbols, ideas and ideologies.”   
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fundamentais quando estão em constante uso e quando estão sendo 
construídas por falantes reais em seus territórios.33  

      

Friedrich não apresenta uma visão holística de cultura como Agar faz. De acordo 

com Risager (2006), Agar, baseando-se nos estudos realizados por Whorf, segue a 

concepção de que a língua sempre carregará consigo certos padrões que moldam como 

ser, conhecer, falar e agir. Esses padrões, todavia, têm a função de demarcar os caminhos 

mais viáveis que levarão ao pensamento, à percepção e à ação. Os estudos de Agar têm 

como foco a variabilidade semântica e pragmática da prática linguística. Ele, portanto, 

busca explorar os “pontos ricos” da comunicação, ou seja, as razões que levam a 

comunicação a não acontecer como esperado (RISAGER, 2005). Por sua vez, Risager 

(2005, 2006) também emprega o termo languaculture em suas teorias, porém, com 

significado diferente daquele atribuído por Agar. Ao falar de languaculture, a autora tem 

como objetivo teorizar as desconexões e reconexões entre língua e cultura como resultado 

da imigração e de outros processos de globalização, visto que as línguas, ao serem usadas 

pelos falantes, espalham-se pelas diversas redes sociais existentes e resultam no encontro 

dos vários contextos culturais com as comunidades discursivas (RISAGER, 2005).  

Para Risager (2005), toda língua carrega consigo languaculture. Estudar 

languaculture, portanto, é estudar os vários tipos de significados carregados e produzidos 

pela língua, isto é, as perspectivas culturais da língua que são distinguidas por três 

dimensões: potencial semântico e pragmático (relacionado à constância e à variabilidade 

semântica e pragmática das línguas, bem como à variabilidade social e pessoal encontrada 

em situações concretas de uso), potencial poético (relacionado a tipos específicos, criados 

através da estrutura silábica e fonológica da língua) e potencial de identidade (relacionado 

à variação social da língua).34 

Segundo Risager (2006), sendo o sistema linguístico uma construção discursiva, 

a languaculture, um termo cunhado no sistema, é também uma construção discursiva. 

Essa construção acarreta consequências à prática linguística e aos recursos linguísticos. 

Na prática linguística, há uma grande variabilidade das dimensões semânticas e 

pragmáticas da languaculture, pois haverá sempre uma negociação de significados entre 

                                                                 
33 “[...] a domain of experience that fuses  and intermingles the vocabulary, many semantic aspects of 

grammar, and the verbal aspects of culture; both grammar and culture have underlying structure while they 

are constantly being used and constructed by actual people on the ground.”  
34 Entende-se como variação social da língua os usos específicos, os sotaques, o modo como as pessoas 

assumem sua própria identidade e reconhecem a identidade do outro de acordo com suas experiências e 

atitudes (RISAGER, 2005).  
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os participantes em interação, ou seja, as languacultures do falante são transmitidas 

através do discurso que, por sua vez, será interpretado de acordo com as languacultures 

do ouvinte e vice-versa (RISAGER, 2005). No que diz respeito aos recursos linguísticos, 

cada indivíduo possui sua languaculture que não pode ser separada de sua história de 

vida, da história de sua sociedade e de sua identidade cultural. Em se tratando de aquisição 

de língua estrangeira, esse processo é socialmente diferenciado, pois cada indivíduo 

desenvolve seu próprio repertório linguístico e cultural e se expressa e interpreta o mundo 

por meio deles; sendo assim, “[c]onotações pessoais às palavras e frases serão 

transferidas, o que resultará em certa mistura de línguas, e a língua estrangeira será 

suprida com aspectos languaculturais de outra língua” (RISAGER, 2005, p. 192, 

tradução nossa).35  

Em se tratando de languaculture, a ideia romantizada da associação de língua e 

cultura materna no nível nacional/étnico deve ser rompida por ignorar a possibilidade de 

variação linguística e cultural no âmbito educacional e social, desconsiderando a 

perspectiva global (RISAGER, 2005). Dessa forma, para romper com a visão nacionalista 

que preconiza a equação “um indivíduo = uma nação = uma língua = uma cultura”, língua 

e cultura devem ser interpretadas como fenômenos únicos e separáveis que se diferenciam 

de indivíduo a indivíduo em razão dos aspectos emocionais, cognitivos e sociais que 

envolvem o processo de aquisição de línguas e a percepção de mundo das pessoas, tidas 

como sujeitos singulares. De acordo com Risager (2006), um imigrante usará, por 

exemplo, na dimensão da prática linguística, a nova língua de modo “poético ou lúdico”, 

ou seja, fazendo repetições de palavras e frases, testando novas estruturas frasais (em 

relação à sua primeira língua), estabelecendo dramatizações que incluem a linguagem 

verbal, a paralinguagem e a cinésica. Na dimensão semântico-pragmática, lidará com 

duas línguas que carregam suas languacultures. Na dimensão identitária, se sentirá um 

“estrangeiro” por usar, na maioria das vezes e de modo (in)voluntário, sua própria 

languaculture, que o diferenciará dos demais falantes oriundos do país imigrado e assim 

por diante, dependendo do ponto de vista a partir do qual a languaculture estará sendo 

interpretada: social ou psicológico. 

Na seção que se segue discutimos o processo imigratório e o imigrante à luz dos 

estudos de Tedesco (2006), visto que este colabora com nossa pesquisa por considerar o 

processo imigratório como um modo de desencadear uma realidade multicultural, isto é, 

                                                                 
35 “Personal connotations to words and phras es will be transferred, and a kind of language mixture will 

result, where the foreign language is supplied with languacultural matter from another language.”  
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na qual várias culturas estão em contato. Considerando o multiculturalismo como uma 

das características das sociedades complexas atuais, Tedesco (2006) também faz uso da 

palavra “culturas”, no plural, por acreditar que uma sociedade não é permeada por uma 

cultura específica do local, mas é, de fato, um cenário no qual ocorre o diálogo entre 

várias culturas distintas. Outros autores, como Corbett (2003), Hall (2006) e Norton e 

Toohey (2011), também colaboram com a discussão que ora propomos ao dar ênfase à 

interculturalidade.  

 

1.4 O processo imigratório e o imigrante   

 

Dentre os vários fenômenos que colaboram para o processo imigratório, 

podemos destacar os sociais, históricos, culturais, identitários e antropológicos. A 

imigração, portanto, apresenta-se como um processo, um fenômeno não estático, 

construído socialmente por meio de interações entre grupos. Ou seja, a imigração não 

possui somente o lado instrumental para suprir a carência de mão de obra em setores que 

foram debilitados em termos de força de trabalho; ela apresenta-se juntamente com as 

dimensões culturais, sociais e antropológicas. Assim, quando um imigrante se desloca 

para um novo país, por exemplo, sua língua, sua doutrina religiosa, seus ritos, tradições, 

valores, memória social e individual o acompanham e, dessa forma, ele acaba sendo 

pressionado a lidar em seu cotidiano com uma nova língua e uma nova cultura 

(TEDESCO, 2006).  

O imigrante em seu papel de estrangeiro, ou seja, aquele que está “fora de lugar”, 

que se encontra em um ambiente “não familiar”, é constituído por várias identidades, 

visto que “habita mundos diversos e, muitas vezes, quase que simultaneamente” 

(TEDESCO, 2006, p. 272). O imigrante é aquele que precisa, nas palavras de Tedesco 

(2006, p. 273),    

 

[...] deixar o mundo das próprias certezas para aventurar-se num 
ambiente com reduzidos critérios de orientação, aceitando o risco 
pessoal da eventualidade, do falimento, de construir novas relações, ou 
então, de precariedade existencial, de provocar a reflexão, de colocar à 
prova a capacidade de ser e de necessitar da alteridade.   

 

O mundo globalizado é responsável, de certa forma, pela produção de imagens, 

imaginários, símbolos, rótulos e desejos que podem ser tanto atrativos quanto marcadores 

de resistência à inserção (TEDESCO, 2006). De acordo com Tedesco (2006), os 
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fenômenos mercantis da globalização econômico-financeira, tecnológica, midiática e 

turística exercem, sem margem de dúvida, grande influência sobre os fenômenos 

migratórios, sobre as opções e desejos por determinadas trajetórias em detrimento de 

outras. Dessa forma, as identidades e identificações dos estrangeiros que são produzidas 

no interior das sociedades anfitriãs estarão sempre em constante (re)construção, 

baseando-se nas referências simbólicas que são dinâmicas, heterogêneas e inacabadas em 

virtude dos fluxos cultural e linguístico que perpassam as barreiras espaçotemporais 

(TEDESCO, 2006). Nas palavras de Tedesco (2006, p. 271-272):    

 

Com a globalização, a geografia mundial se desterritorializou. Em vez 
de nações, fala-se mais hoje em fluxos que atravessam o mundo (fluxo 
de imigrantes, turistas, refugiados, tecnologia, capitais, imagens 
midiais, ideologias, lutas sociais...). Em termos culturais, fala-se muito 
em “tráfico de culturas”, ou seja, um mundo em movimento, espaço de 

interações e de trocas culturais, de transformações da tradição [...]. 
Como forma de reação a esses fluxos e trocas culturais, desenvolvem-
se ideias de separação, de segregação étnica, espacial, de neo-racismo, 
de defesa da identidade, de culturas, fundamentalismos e purezas 
étnicas.  

 

Em virtude da característica dinâmica, instável e heterogênea dos fluxos, as 

pessoas estão tendo cada vez mais a oportunidade de interagir com novos grupos que 

compartilham diversas línguas e culturas, o que lhes capacita a (re)construir sua 

identidade. A partir desse contato, “novos sentidos” são dados às suas vidas, e, 

consequentemente, novas identidades vão aflorando. Como é sabido, as identidades 

nacionais não são objetos que possuímos ao nascermos, elas são “formadas e 

transformadas no interior de representações” (HALL, 2006, p. 48), ou seja, os indivíduos 

não possuem uma identidade unificada e estável – todos passam por um processo próprio 

de identificação ao longo da vida que os leva a possuir várias identidades fragmentadas, 

muitas vezes “contraditórias ou não resolvidas” (HALL, 2006, p. 12).   

Para Norton e Toohey (2011, p. 418, tradução nossa),    

  

[...] as identidades são contingentes, deslocam-se dependendo do 
contexto e, muitas vezes, quando determinadas por estruturas sociais ou 
atribuídas por outros, também podem ser negociadas pelos agentes que 
desejam se posicionar. Como Davies e Harré colocaram: as práticas 
discursivas constituem os falantes e os ouvintes de certa maneira, 
todavia, eles podem negociar novas posições.42 

                                                                 
42 “[...] identities are contingent, shifting and context-dependent, and that while identities or positions are 

often given by social structures or ascribed by others, they can also be negotiated by agents who wish to 
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Com base nessa definição, percebemos a dimensão plural e dinâmica da 

identidade que, segundo Tedesco (2006), pressupõe alteridade e diversidade. Sob essa 

perspectiva, a identidade, portanto, não pode ser considerada estanque, certa e definitiva 

por se tratar de “um sistema aberto, em contínua evolução no mundo social” (TEDESCO, 

2006, p. 281). Pode-se dizer que o contato entre a língua e a cultura do 

imigrante/estrangeiro e a língua e a cultura do nativo/anfitrião acarreta mudanças 

significativas em ambos os sujeitos, mesmo que algum possa apresentar resistência em 

ter contato com a língua e a cultura do outro. Em dado momento, por alguma razão, a 

interação é inevitável e, consequentemente, recíproca: algo será ensinado e aprendido e, 

em algum ponto dessa interação, “horizontes comuns” (TEDESCO, 2006, p. 284) serão 

construídos. SegundoTedesco (2006, p. 285):  

 

Cada indivíduo, na sua diversidade, é portador de uma particular 
identidade cultural; os contatos acontecem entre indivíduos, não entre 
culturas, enquanto tal. Desse modo, cada um é portador de fragmentos 
de cultura, determinados através de suas características pessoais e 
sociais [...]. As relações interculturais constituem um encontro de 
totalidades complexas que fazem nascer infinitas possibilidades de 
troca, alteram os contextos e as histórias individuais [...].   

 

Concluímos, a partir de então, que as identidades não são objetos que possuímos 

ao nascer, elas são formadas e transformadas dentro da relação com o outro e em relação 

à representação que é afirmada e reforçada pela língua. A identidade, portanto, passa a 

perder seu sentido estático e incorpora multiplicidade, dinâmica, reciprocidade, relação 

com o outro, abrindo espaço para uma percepção intercultural do mundo (TEDESCO, 

2006). Compreendemos aqui que ter uma percepção intercultural é saber construir a 

oportunidade de perceber a existência do outro e aprender a mediar a diferença entre os 

distintos grupos sociais que fazem uso de línguas e variedades linguísticas distintas 

(CORBETT, 2003).  

No entanto, é sabido que a interação na diversidade nem sempre é conduzida de 

forma harmoniosa e pacífica e, sendo assim, o processo de (re)construção da identidade 

do imigrante é geralmente marcado por preconceitos, estereótipos, opressão etc. A fim de 

minimizar o estranhamento em relação ao novo (novas línguas e novas culturas – 

                                                                 
position themselves. As Davies and Harré put it: discursive practices constitute the speakers and hearers in 

certain ways and yet at the same time are a resource through which speakers and hearers can negotiate new 

positions.” 
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símbolos, ritos, tradições etc.) que perpassa as “sociedades complexas”, deve-se construir 

uma relação de diálogo, isto é, interações de troca e postura de renúncia à dominação e à 

concepção universalista e congeladora da própria cultura (TEDESCO, 2006). É preciso 

despertar para a alteridade que, segundo Tedesco (2006, p. 294), é uma “oportunidade de 

enriquecimento e de crescimento pessoal e coletivo”. 

 

A alteridade, a imigração, a vida numa sociedade complexa e 
multicultural não devem ser consideradas como um risco de degradação 
ou de doença, mas, sim, como oportunidade de enriquecimento e de 
crescimento pessoal e coletivo. O encontro com o estrangeiro, com o 
sujeito étnico e culturalmente diferente, representa um desafio, uma 
possibilidade de confronto e de reflexão quanto ao plano dos valores, 
das regras e dos comportamentos. (TEDESCO, 2006, p. 294).   

 

Diante do atual quadro mundial, é necessário desenvolver uma sensibilidade 

social e pedagógica que ajude a minimizar – até chegar a um possível rompimento – os 

problemas decorrentes da diversidade cultural, do contato entre culturas diversas, do 

eurocentrismo egocêntrico, da falta de reconhecimento e de tolerância da legitimidade do 

ponto de vista do outro, da falta de aceitação da lógica da pluralidade, e, assim, buscar a 

construção de uma organização didática e dialógica como modalidade cotidiana que 

direcione os indivíduos à reflexão dos grandes processos que originam as diferenças e, 

consequentemente, a separação e a exclusão (TEDESCO, 2006). Podemos dizer que 

desenvolver uma sensibilidade social e pedagógica (TEDESCO, 2006) é, de certa forma, 

desenvolver a competência intercultural (CORBETT, 2003; HALL, 2012) e a 

competência de interação intercultural (SPENCER-OATEY; FRANKLIN, 2009), termos 

doravante explanados.  

 

1.5 A competência intercultural e a competência de interação intercultural  

 

Conforme mencionado na seção anterior, em um mundo marcado pela 

diversidade faz-se necessário, para interagir com o outro de forma eficaz, desenvolver a 

competência intercultural, que implica não somente conhecer informações sobre a 

cultura-alvo mas também desenvolver um conjunto de habilidades que permitam ao 

indivíduo avaliar criticamente os produtos da cultura-alvo e de sua própria cultura 

(CORBETT, 2003). Em suma, tais habilidades envolvem  
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[...] apreciar as semelhanças e diferenças entre as culturas das 
comunidades/países onde a língua-alvo é falada e sua própria cultura; 
identificar-se com as experiências e perspectivas das pessoas oriundas 
das comunidades/países onde a língua-alvo é falada; usar esse 
conhecimento para desenvolver uma visão mais objetiva de seus 
próprios costumes e formas de pensar. (CORBETT, 2003, p. 3, tradução 
nossa).36 

 

A fim de desenvolver a competência intercultural para interagir com grupos 

compostos por culturas e línguas distintas, espera-se que indivíduos desenvolvam cinco 

formulações de tipos de conhecimentos e habilidades necessárias para se tornar capazes 

de compreender e fazer mediação entre sua cultura e a cultura do outro. Essas formulações 

são apresentadas por Byram,37 autor mencionado por Corbett (2003) e Hall (2012), como 

os cinco saberes (savoirs), sendo eles: saber ser (savoir-être), saber (savoir), saber 

compreender (savoir-comprendre), saber aprender (savoir-apprendre) e saber 

comprometer-se (savoir s’engage).  

Em suma, de acordo com Hall (2012), o saber ser (savoir-être) compreende a 

capacidade de saber relativizar e valorizar as atitudes e crenças do outro. O saber (savoir) 

resume-se à capacidade de saber engajar com as políticas educacionais de forma crítica e 

consciente aos tipos de comportamento. O saber compreender (savoir-comprendre) 

envolve a capacidade de saber interpretar e relacionar informações. O saber aprender 

(savoir-apprendre), por sua vez, é a capacidade de saber como descobrir informações 

culturais e, por último, o saber comprometer-se (savoir s’engage) compreende a 

capacidade de obter conhecimento de si mesmo e dos outros, saber como a interação 

ocorre entre os indivíduos em uma comunidade. Corbett (2003) acrescenta que, ao 

desenvolver esse conjunto de savoirs, o indivíduo torna-se capaz de trocar significados e 

de se posicionar ao interagir com pessoas que possuem línguas e culturas distintas das 

suas.  

                                                                 
36 “[...] appreciate the similarities and differences between their own and cultures of the 

communities/countries where the target language is spoken; identify with the experience and perspective 

of people in the countries and communities where the target language is spoken; use this knowledge to 

develop a more objective view of their own customs and ways of thinking.”  
37 Byram aponta os cinco savoirs como um conjunto de conhecimentos e habilidades necessárias para que 

os aprendizes de segunda língua possam alcançar o que Kramsch denomina de “terceiro lugar”, isto é, “o 

ponto de vista a partir do qual o aprendiz passa a entender e fazer uma mediação en tre sua cultura e a 

cultura-alvo” (CORBETT, 2003, p. 31, tradução nossa) [“a vantage point from which the learner can 

understand and mediate between the home culture and the target culture .”] Embora nosso trabalho não 

tenha como foco aprendizes de língua estrangeira, achamos relevante mencionar os cinco savoirs por 

acreditarmos que esse conjunto de conhecimentos e habilidades deva ser desenvolvido por qualquer 

indivíduo, seja em contexto escolar, seja nas atividades sociais cotidianas, visto que, em dado mo mento de 

sua vida, ele interagirá com outros indivíduos que possuem língua e cultura distintas das suas.      
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Spencer-Oatey e Franklin (2009) corroboram a discussão sobre 

interculturalidade ao afirmar que os grupos culturais diferem de várias formas – seus 

valores, suas orientações de vida, crenças, atitudes, convenções comunicativas e estilo 

etc. –, e que, para que um indivíduo seja capaz de lidar com essa “complexidade cultural”, 

é necessário desenvolver a competência de interação intercultural a fim de que a interação 

e a comunicação sejam bem-sucedidas na interface das diferentes culturas.  

O termo “competência de interação intercultural” é empregado por Spencer-

Oatey e Franklin (2009, p. 51, tradução nossa) como: 

 

Um termo genérico para relatar o trabalho de diferentes teóricos sobre 
esta questão, e em parte para enfatizar o foco na interação; em outras 
palavras, usamos o termo para referir à competência não só no aspecto 
comunicativo (verbal e não verbal) e em como se comportar de forma 
eficaz e adequada com pessoas de outros grupos culturais, mas também 
para lidar com as demandas psicológicas e os resultados dinâmicos que 
resultam de tais intercâmbios.38 
 

Compreendemos, portanto, a partir dos estudos de Spencer-Oatey e Franklin 

(2009), que o termo competência de interação intercultural é utilizado com o intuito de 

enfatizar a importância de perceber a interação como um rico cenário intercultural, pois, 

ao interagir com falantes de outras línguas e culturas, o indivíduo desenvolve 

competências que o auxiliam a lidar com componentes afetivos (posicionamento de 

atitudes), comportamentais (habilidades) e cognitivos (conhecimento e consciência) que 

variam de cultura para cultura. Ter a competência de interação intercultural é 

compreender como o outro se sente ao falar e escutar algo, quais habilidades ele possui 

para lidar com determinadas situações e o que ele conhece de sua cultura que o ajudará a 

enfrentar certas situações, e, assim, reciprocamente.  

Uma vez apresentadas a definição e relação entre língua e cultura como 

fenômenos sociais e culturais; a definição e dimensões de languaculture; uma reflexão 

sobre o processo imigratório, a questão do imigrante e a construção de sua identidade; 

questões sobre interculturalidade e as competências intercultural e de interação 

intercultural, damos continuidade a este estudo expondo o segundo capítulo da tese, 

composto pelas teorias metodológicas que nortearam a pesquisa ora proposta.  

 

                                                                 
38 “We use it partly as an umbrella term for reporting the work of different theorists on this issue, and partly 

to emphasize our focus on interaction; in other words, we use it to refer to the competence not only to 

communicate (verbally and non-verbally) and behave effectively and appropriately with people from other 

cultural groups, but also to handle the psychological demands and dynamic outcomes that result from such 

interchanges.”  
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

 

Sendo a narrativa o método adotado nesta pesquisa de viés qualitativo, 

dedicamos a primeira seção deste capítulo para discutir o que é uma narrativa, suas 

principais características e sua relevância para os estudos linguísticos à luz das teorias de 

Bosi (1994), Bruner (2001), Hall (2012), Matos (2001) e Thompson (1992). Cabe também 

a este capítulo apresentar os participantes que colaboraram para a realização deste estudo. 

A seção 2.2 expõe seus pseudônimos, idades, nacionalidades, línguas faladas, tempo de 

permanência no Brasil, segmentos religiosos e estados onde cada um deles atualmente 

reside. A seção 2.3 descreve os instrumentos empregados para gerar os dados e, em 

seguida, a seção 2.4 discorre sobre os procedimentos realizados para analisar os dados, 

isto é, as histórias de vida extraídas das narrativas dos participantes.   

Portanto, a fim de concretizarmos os objetivos deste capítulo, damos início ao 

estudo discutindo a metodologia de pesquisa narrativa.  

  

2.1 Narrativas e histórias de vida 
  

 

Para Thompson (1992), cada história tem uma função social, pois, além de 

transmitir uma percepção vivida do passado, ela transmite um sentido pessoal, como o 

sentimento de pertencimento a determinado lugar e determinada época. Nas palavras do 

autor,  

 

[p]or meio da história, as pessoas comuns procuram compreender as 
revoluções e mudanças por que passam em suas próprias vidas [...]. De 
modo especial, a história da família pode dar ao indivíduo um forte 
sentimento de uma duração muito maior de vida pessoal, que pode até 
mesmo ir além de sua própria morte. Por meio da história local, uma 
aldeia ou cidade busca sentido para sua própria natureza em mudança, 
e os novos moradores vindos de fora podem adquirir uma percepção 
das raízes pelo conhecimento pessoal da história [...].  (THOMPSON, 
1992, p. 21).    

 

Sob essa perspectiva, pode-se aprender muito mais com a história de vida do que 

com o conteúdo que a permeia, isto é, pode-se aprender por intermédio de cada 

experiência vivida e relatada a essência da vida ali representada. Thompson (1992, p. 197) 

acrescenta que “toda fonte histórica derivada da percepção humana é subjetiva, mas 

apenas a fonte oral permite-nos desafiar essa subjetividade: descolar as camadas de 

memória, cavar fundo em suas sombras, na expectativa de atingir a verdade oculta”. 
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De cada narrativa podem-se extrair várias histórias de vida. De acordo com Hall 

(2012, p. 161, tradução nossa), podem ser consideradas como narrativas:  

 

(a) um curto tópico de uma história sobre um evento particular ou 
características específicas como um encontro com amigos, patrão ou 
médico; (b) uma história estendida sobre um aspecto significativo da 
vida de alguém como escola, trabalho, casamento, divórcio, parto, uma 
doença, um trauma ou participação em uma guerra ou movimento 
social; ou (c) uma narrativa da vida inteira de uma pessoa, desde seu 
nascimento até a presente data.39  

 

Para Hall (2012), as narrativas são consideradas uma forma particularmente 

poderosa de discurso por serem fontes históricas impregnadas de subjetividade. Segundo 

a autora, as narrativas são uma forma de “dar significado retrospectivo” (HALL, 2012, p. 

159), ou seja, através delas, os narradores podem dar forma e organizar suas experiências 

do passado e, ao mesmo tempo, apresentar seu ponto de vista (e de outros) através de suas 

experiências.  

Thompson (1992) corrobora a discussão ao afirmar que as narrativas são 

utilizadas com o intuito de caracterizar as comunidades e os indivíduos e transmitir suas 

atitudes. Segundo o autor, a construção das narrativas sobre memória do passado, seja ela 

coletiva ou individual, é um processo social ativo que exige simultaneamente do 

indivíduo “engenho e arte” (THOMPSON, 1992, p. 185). 

Das narrativas podemos verificar elementos universais. Segundo Bruner (2001), 

são nove os elementos universais que compõem a narrativa: estrutura de tempo 

consignada, particularidade genérica, ações motivadas, composição hermenêutica, 

canonicidade implícita, ambiguidade de referência, centralidade do problema, 

negociabilidade inerente e extensibilidade histórica da narrativa. Com base nos estudos 

realizados por Bruner (2001), apresentamos a seguir os conceitos que permeiam cada um 

desses elementos – que fazem das narrativas dados ricos a ser averiguados.  

Segundo Bruner (2001), toda narrativa apresenta começo, meio e fim. Contudo, 

uma de suas principais características é obter uma estrutura de tempo consignada, ou seja, 

ela é segmentada pelo desenrolar de eventos principais que não são necessariamente 

controlados pelo tempo cronológico, mas controlados sem limites pelas “ações 

humanamente relevantes cujos significados são atribuídos aos eventos pelos 

                                                                 
39 “A narrative can be (a) a short story about a particular event and specific characters such as an encounter 

with a friend, boss or doctor; (b) an extended story about a significant aspect of one’s life such as schooling, 

work, marriage, divorce, childbirth, an illness, a trauma, or participation in a war or social movement; or 

(c) a narrative of one’s entire life, from birth to the present.” 
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protagonistas na narrativa ou pelo narrador ao contá-la” (BRUNER, 2001, p. 129). Nas 

palavras de Bruner (2001, p. 129):  

 

A sequência temporal de orações certamente preserva o significado em 
uma sequência como “O rei morreu; A rainha ficou de luto” . Mas há 
outras formas convencionalizadas de se expressar a temporalidade 
pessoal que não seja o sequenciamento oracional estrito – como 
flashbacks e flashforwards, sinédoque temporal etc. [...] O que está por 
trás de nossa compreensão da narrativa é um “modelo mental” de sua 
temporalidade. 

 

Outra característica das narrativas é que elas tratam de detalhes. Segundo Bruner 

(2001, p. 131), os detalhes são gerados pelos gêneros, isto é, pelas “formas culturalmente 

especializadas de vislumbrar a condição humana e de comunicá-la”. Os gêneros, portanto, 

são definidos como um tipo de texto ou uma forma de interpretar o texto. Uma história, 

reconhecida por Bruner (2001) como qualquer realidade narrativa, pode, por exemplo, ser 

“lida” de maneiras distintas e, consequentemente, transformada em qualquer gênero: 

comédia, tragédia, romance, ironia, autobiografia etc. Nas palavras do autor, 

 

[...] a existência de gêneros é universal. Não se estudou nenhuma língua 
natural que não os possua: formas de conduzir o discurso, formas de 
interpretar os assuntos envolvidos no discurso, registros de fala e até 
mesmo idioletos característicos do discurso, muitas vezes também um 
léxico especializado. Não saberíamos como começar a interpretar uma 
narrativa se não fossemos capazes de fazer uma suposição embasada 
sobre o gênero ao qual ela pertence. (BRUNER, 2001, p. 131). 

 

Outro fator importante a ser destacado em relação às narrativas é que elas nunca 

são narradas pelas pessoas por acaso. Segundo Bruner (2001, p. 131), ao narrarem 

histórias, as pessoas o fazem motivadas por “crenças, desejos, teorias, valores e outros 

‘estados intencionais’”. O autor acrescenta que “a busca na narrativa é por estados 

intencionais que se encontram ‘por trás’ das ações: a narrativa busca motivos, não causas. 

Os motivos podem ser julgados, avaliados no esquema normativo das coisas” (p. 131).  

Segundo Bruner (2001), de uma única história podem-se extrair várias 

interpretações, múltiplos supostos significados. A condição de “textos não intencionais” 

das narrativas remete-nos à vontade de buscar a razão que levou um narrador específico 

a narrar certa história sob determinada circunstância. Essa composição hermenêutica, nas 

palavras de Bruner (2001, p. 135), leva-nos a “buscar uma ‘voz’ – apesar dos esforços do 

autor de se mostrar objetivo e imparcial, como o narrador onisciente”.     



50 
 

As narrativas também têm como uma de suas principais características a 

canonicidade implícita, ou seja, para que valham a pena ser contadas, elas devem exceder 

expectativas, ou seja, devem “romper um roteiro canônico [...], desviar-se da 

legitimidade” (BRUNER, 2001, p. 133). Sendo assim, as narrativas devem contribuir para 

que as pessoas possam ver o que “nunca tinha sido ‘percebido’ antes” (p. 134). Nas 

palavras de Bruner (2001, p. 134),  

 

[...] por meio da linguagem e da invenção linguística, a narrativa busca 
cativar seu público “fazendo com que o corriqueiro pareça estranho 
novamente”. E, então, embora o criador das realidades narrativas nos 
ligue às convenções aceitas, ele obtém uma força cultural extraordinária 
ao nos fazer considerar novamente o que antes considerávamos óbvio. 
E nossa forma de interpretar as realidades narrativas – nossa abertura 
ao ceticismo hermenêutico – nos torna ainda mais prontos para seguir a 
nova versão do contador de histórias.            

 

As narrativas são compostas por temas que sempre suscitam algum 

questionamento, “não importando o quanto ‘verifiquemos’ seus fatos, já que seus fatos, 

afinal de contas, constituem funções da história” (BRUNER, 2001, p. 134). Sob essa 

perspectiva, Bruner (2001, p. 134) afirma que a ambiguidade de referência é outro 

elemento universal que permeia as narrativas, visto que elas têm a capacidade de criar ou 

constituir sua própria referência, ou seja, “a ‘realidade’ para a qual aponta, de forma que 

se torna ambígua”. Contudo, Bruner ressalta que haverá um tempo e uma circunstância 

expressos na narrativa e, assim, as histórias podem até mesmo sofrer modificações ao ser 

narradas ao longo do tempo, porém sempre aparecerá um resquício do que outrora já foi 

narrado.   

Outro elemento mencionado por Bruner (2001) diz respeito à negociabilidade 

inerente. Para o autor, toda história pode ser aplicada à vida real pois, ao ouvirmos uma 

história, aceitamos sua contestabilidade, característica que lhe permite ser contada por 

várias pessoas distintas e estar aberta à negociação cultural. Por último, sobre a 

extensibilidade histórica da narrativa, Bruner (2001, p. 137) afirma que “a vida não é uma 

única história auto-suficiente após a outra, cada uma narrada sobre sua própria base. O 

enredo, os personagens e o contexto parecem continuar e se expandir”. Essa característica, 

de acordo com Bruner, contribui para que o indivíduo construa um “eu” (self), 

preservando assim sua identidade. A expansividade da história, portanto, reforça-se em 

cada ponto decisivo de mudança ocorrida na vida, nos acontecimentos-chave que fazem 

com que o antigo seja substituído pelo novo.   
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Concluímos esta seção enfatizando o seguinte questionamento: “o que de fato se 

ganha quando os seres humanos extraem sentido do mundo contando histórias sobre o 

mesmo, utilizando o modo narrativo para interpretar a realidade?” (BRUNER, 2001, p. 

127). Bosi (1994) corrobora a discussão respondendo que narrar é dar vida a algo 

importante que foi deixado para trás. Ao narrar histórias, o narrador vence distâncias no 

tempo e no espaço e volta para contar suas aventuras dando significado às suas peripécias, 

trazendo junto às histórias um fardo de conhecimento do qual é possível tirar conselho 

para a vida. Assim, narrar histórias não é um ato que traz benefícios somente aos 

narradores. A narração é caracterizada como uma “forma artesanal da comunicação” 

(BOSI, 1994, p. 88), pois, além de oferecer uma rica oportunidade de reflexão através da 

exibição de experiências vividas, ela representa documentos históricos em potencial – 

instrumentos que dão legalidade aos estudos culturais.  

Além disso, segundo Thompson (1992), narrar uma história construída em torno 

de pessoas é uma forma de conquistar dignidade e autoconfiança, visto que, através dela, 

todos, de certa forma, tornam-se heróis, protagonistas de sua própria história. Como 

exemplo, podemos citar os imigrantes missionários cristãos que se dispuseram a colaborar 

com este estudo. Todos são reconhecidos pelas pessoas que os cercam pelo conhecimento 

que detêm e pelo trabalho que desenvolveram nas mais diversas regiões brasileiras e ainda 

desenvolvem em sua comunidade na condição de missionários cristãos. Embora alguns 

dos participantes tenham certas limitações físicas em razão da idade avançada, todos 

continuam lúcidos e demonstram ter muito ânimo, prazer e determinação para continuar 

a realizar suas atividades religiosas e participar dos eventos sociais, isto é, são verdadeiros 

protagonistas de sua própria história (THOMPSON, 1992).  

A próxima seção apresenta os participantes deste estudo que, ao narrar suas 

histórias de vida, nos permitiram verificar os significados culturais referentes ao processo 

imigratório, à aquisição de segunda língua e ao discurso religioso inserido no processo 

imigratório.  

 

2.2 Sobre os participantes do estudo e a técnica “bola de neve” 
  

 

O grupo de participantes deste estudo é composto por seis pessoas que se 

encontram na terceira idade e que, ainda jovens, decidiram imigrar ao Brasil com o intuito 

de dedicar suas vidas à religiosidade como missionários. Seus pseudônimos e 

nacionalidades são Talita (estadunidense), Késia (estadunidense), Asafe (estadunidense), 
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Éber (estadunidense), Abiel (estadunidense) e Miguel (alemão). Suas idades variam entre 

67 e 89 anos, sendo: Abiel, 81 anos de idade e 52 anos de permanência no Brasil; Asafe, 

80 anos de idade e 63 anos de permanência no Brasil; Éber, 89 anos de idade e 56 anos 

de permanência no Brasil; Késia, 83 anos de idade e 63 anos de permanência no Brasil; 

Miguel, 68 anos de idade e 41 anos de permanência no Brasil; Talita, 67 anos de idade e 

41 anos de permanência no Brasil.  

Em relação ao segmento religioso dos participantes em tela, temos: Asafe, Késia 

e Talita – adeptos do protestantismo evangélico; Abiel, Éber e Miguel – adeptos do 

catolicismo romano franciscano. Atualmente, todos os seis participantes encontram-se 

aposentados, contudo decidiram não retornar à sua terra natal, fixando morada no estado 

do Tocantins, no caso de Késia e Asafe, e no estado de Goiás, no caso de Talita, Abiel, 

Miguel e Éber.   

Destacamos aqui que Késia é uma escritora. A missionária deixou registrada em 

duas obras não publicadas sua história de vida, a maior parte vivida com seu cônjuge 

Asafe. A primeira obra, denominada neste trabalho como “A” a fim de manter o 

anonimato da participante, foi escrita na língua inglesa em 1985 e é composta por trinta 

capítulos distribuídos em 250 páginas. Késia relata desde a chegada de seu pai aos Estados 

Unidos em 1903 até o ano de 1984. Nessa obra podemos conhecer os primeiros 32 anos 

de vida imigrante no Brasil do casal.  

Késia metaforicamente resume suas experiências de vida:  

 

Veja, esta é a minha tapeçaria. Qualquer beleza ou feiura que possa 
haver nela é reflexo da minha vida, minhas aspirações, meus fracassos 
e vitórias. Às vezes, eu penso em minha vida como se fosse um tapete 
mágico. Sentada no meio, flutuo pelo ar. Às vezes, subo às alturas para 
pegar fôlego, amparada por correntes de oração e pelas vitórias. Outras 
vezes, vou para baixo, caindo em direção ao chão em grande 
velocidade, mas sem nunca bater no chão porque “por baixo estão os 
braços eternos”. (Fragmento extraído do livro “A”)40 
 

 
No segundo livro, identificado como “B”, Késia descreve em 103 páginas (uma 

introdução e dezoito capítulos) as experiências adquiridas em uma comunidade indígena 

localizada na selva amazônica ao longo de doze anos de dedicação ao trabalho 

                                                                 
40 “You see, this is my tapestry. Any beauty or ugliness there might be in it is a reflection of my life, my 

aspirations, my failures and my victories. Sometimes I think of it as though it were a magic carpet. There I 

sit in the middle, riding along through the air, sometimes soaring to breathtaking heights, carried up on the 

currents of prayer and victory. Other times we go down, plummeting earthward at a terrifying speed, but 

never crashing, because ‘underneath are the everlasting arms’.”  
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missionário, de janeiro de 1987 a fevereiro de 1999. Essa obra foi escrita em 2010 e cópias 

dela foram distribuídas em igrejas e aos amigos do casal Késia e Asafe. É interessante 

mencionar que a missionária fez uma versão bilíngue (português-inglês), assim, segundo 

ela, seria possível contar sua história tanto aos falantes da língua portuguesa como aos da 

língua inglesa.  

Elaboramos, portanto, o Quadro 1 com o intuito de resumir o perfil dos 

participantes em tela, listando seus pseudônimos, idades, nacionalidades, línguas faladas, 

tempo de permanência no Brasil, segmento religioso e local onde atualmente residem. 

 

Quadro 1 - Conhecendo os participantes da pesquisa 

Pseudônimo Idade Nacionalidade Línguas 

faladas 

Tempo de 

permanência 

no Brasil 

Segmento 

religioso 

Estado 

onde mora 

Abiel 81 anos Estadunidense Inglês, 

português, 

francês e 

italiano 

52  

anos  

Católico 

romano 

franciscano  

Goiás 

Asafe 80 anos Estadunidense Inglês, 

português e 

língua 

indígena 

brasileira 

(Nadeb) 

63  

anos 

Protestante 

evangélico  

Tocantins 

Éber 89 anos Estadunidense Inglês, 

português, 

grego e latim 

56  

anos 

Católico 

romano 

franciscano 

Goiás 

Késia 83 anos Estadunidense Inglês, 

português e 

língua 

indígena 

brasileira 

(Nadeb) 

63  

anos 

Protestante 

evangélico 

Tocantins 

Miguel 68 anos Alemã Alemão e 

português 

41  

anos 

Católico 

romano 

franciscano 

Goiás 

Talita 67 anos Estadunidense Inglês e 

português  

41  

anos 

Protestante 

evangélico 

Goiás 

 

Por pertencerem a segmentos religiosos distintos (catolicismo romano 

franciscano e protestantismo evangélico) e a países diferentes (Alemanha e Estados 

Unidos), terem primeira língua distinta (alemão e inglês), não residirem nos mesmos 

estados brasileiros (Tocantins e Goiás) e, ao longo de suas vidas, terem compartilhado 

outros aspectos culturais e aprendido outras línguas (português, francês, italiano, língua 

indígena brasileira, grego e latim), podemos dizer que o presente grupo é composto por 

várias languacultures. Ou seja, ao interagir com as mais diversas comunidades e redes 
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sociais, cada um dos participantes construiu práticas linguístico-discursivas e culturais 

singulares.  

Levando isso em consideração, podemos dizer que cada história de vida narrada 

pelos participantes cria a possibilidade de interpretar a língua como um fenômeno 

significativo, pois, além de exercer a função de comunicação, a língua, nesse significativo 

contexto linguístico-cultural, transmite e cria significados. Segundo Risager (2006, p. 

149, tradução nossa), um “simples evento linguístico é uma fusão de linguística, língua-

cultura e prática discursiva”.41 Sob essa perspectiva, a língua encontra-se separada de seu 

contexto cultural a partir do momento em que consideramos a característica fluida da 

prática linguística que se move de um contexto macrocultural para outro com 

dinamicidade (RISAGER, 2006).  

Tendo em vista que os participantes são adeptos religiosos, dedicamos a 

subseção que se segue para apresentar o cenário religioso no Brasil. Em seguida, nas 

subseções 2.2.2 e 2.2.3 introduzimos um breve histórico sobre os segmentos do 

cristianismo dos quais os participantes deste estudo são adeptos: o catolicismo romano 

franciscano e o protestantismo evangélico. Por se tratar de um complexo e polêmico 

assunto em razão das várias interpretações existentes no âmbito da religiosidade, 

buscamos apoio nas teorias que mais se assemelham e melhor representam a realidade 

dos participantes em foco a fim de estabelecer certa familiaridade com o cenário religioso 

onde esses missionários estão inseridos. Dedicamos a subseção 2.2.4 para discutir o 

fundamentalismo, visto que, em alguns momentos, durante as narrações das histórias de 

vida do grupo missionário em foco, foi possível identificar uma visão fundamentalista.  

 
2.2.1 O cenário religioso no Brasil 
 

 

Junto com os imigrantes vieram suas religiões (católica, evangélica, espírita, 

umbanda, candomblé, dentre outras), fator que fez do Brasil um país multirreligioso. O 

solo brasileiro representa os mais diversos tipos de segmentos religiosos decorrentes de 

vários processos imigratórios que marcaram a história de nosso país. Todavia, a primeira 

religião que marcou essa história foi o cristianismo, em especial o catolicismo romano. 

Segundo César (2000, p. 20), a primeira fase da história da evangelização do país, 

denominada pelo autor de “cristianização do Brasil”, ocorreu em 1500, quando os 

                                                                 
41 “[...] the single linguistic event is a fusion of linguistic, language-cultural and discursive practice.”  
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missionários católicos portugueses e espanhóis começaram a habitar a terra recém-

descoberta, a realizar missas e a catequizar os índios nativos.  

Com os colonizadores imigrantes vieram suas heranças oriundas da 

religiosidade, as quais perduram até os dias de hoje, tais como os nomes religiosos dos 

acidentes geográficos do litoral brasileiro e os atos religiosos (carregar crucifixo, fixar 

cruzes em estabelecimentos públicos, ajoelhar-se ao rezar, erguer as mãos para glorificar 

etc.). De acordo com César (2000, p. 29), os indígenas brasileiros na época da colonização 

não tinham deuses certos nem ídolos, mas eram religiosos e nutriam a esperança de uma 

“terra sem males”. Eles tinham crenças e rituais acompanhados por danças e canções e se 

submetiam aos seus pajés que exerciam os ofícios de sacerdote, profeta e médico-

feiticeiro. Eram considerados pelos missionários portugueses como “povos não 

alcançados” por nunca terem ouvido falar de Jesus, sua concepção sobrenatural, seus 

ensinamentos e milagres, sua morte e ressurreição, sua ascensão e volta. A meta inicial, 

portanto, seria alcançar os “não alcançados” e cuidar da sua salvação (CÉSAR, 2000).  

O processo imigratório no Brasil, por diversas razões (religiosa, político-

econômica etc.), cada vez mais se acentuava. Segundo César (2000), o número de “não 

alcançados” aumentou com a escravatura, totalizando catorze mil negros. Os escravos 

que chegavam ao Brasil eram automaticamente batizados e recebiam nomes portugueses, 

acompanhados do nome da nação de origem (CÉSAR, 2000). O batismo, segundo César 

(2000), representava, de certa forma, um meio de submissão dos escravos negros aos 

brancos da corte, detentores do poder socioeconômico da época. Apesar de serem 

penosamente proibidos de exercer sua religião de ascendência africana e de manter sua 

língua e cultura nas fazendas que os escravizavam, os negros realizavam suas festas e 

rituais entre si, deixando como herança a capoeira, o candomblé e a umbanda e outras 

religiões que mesclam elementos do catolicismo, o que resultou no sincretismo religioso 

brasileiro.  

Outra fase que caracteriza a história da evangelização no Brasil é a 

“evangelização” (CÉSAR, 2000, p. 65). Pode-se dizer que o Brasil deixou de ser um país 

exclusivamente católico em 1822 com a chegada dos primeiros imigrantes alemães, dos 

quais pouco mais da metade eram protestantes. A independência do Brasil trouxe relativa 

liberdade religiosa, embora a religião católica apostólica romana continuasse a ser a 

religião do Império, segundo o Art. 5º da Constituição Brasileira de 25 de março de 1824. 

As demais religiões que compunham o cenário brasileiro eram permitidas somente em 

cultos domésticos (casas destinadas para esse fim), sem ser identificadas por símbolos 
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externos (CÉSAR, 2000). De acordo com César (2000), a desobediência à Constituição 

resultava na mutilação e na dispersão dos infratores.  

Contudo, mesmo com tantas imposições e opressões, no final do século XIX 

mais da metade da população brasileira era de protestantes, dentre eles os missionários 

anglo-americanos (CÉSAR, 2000). Na última metade do século XIX, os missionários 

presbiterianos, metodistas e batistas provenientes dos Estados Unidos espalharam-se pelo 

Brasil. Alguns deles eram missionários biocupacionais: missionários e educadores, 

missionários e médicos, missionários e agrônomos, missionários e escritores etc. Eles 

tiveram que aprender a língua portuguesa e entender a cultura brasileira, bastante 

diferente das culturas britânica e estadunidense. Segundo César (2000), junto com alguns 

desses missionários veio o espírito sectarista e denominacionalista, que perdura até os 

dias de hoje. Outras questões relacionadas a essa fase incluem o ato de falar pouco sobre 

justiça social e muito sobre conduta sexual e enfatizar a vida futura no “Paraíso” em 

detrimento da vida presente (CÉSAR, 2000). Os antigos hinos, presentes em muitas 

igrejas da atualidade, são quase todos importados da Europa e da América do Norte e têm 

como função edificar, consolar, dar esperança, evangelizar (chamar o pecador à 

conversão, à cruz de Cristo, ao perdão dos pecados e à vida eterna) e santificar os fiéis 

(CÉSAR, 2000). Outra característica particular ao protestantismo é que, em todo o 

mundo, inclusive no Brasil, a mulher tem desempenhado um papel muito importante na 

área de missões, seja solteira seja casada.  

Dando continuidade à história da evangelização no Brasil, surge a terceira fase, 

denominada de “pentecostalização” (CÉSAR, 2000). Em 1970, chegou ao Brasil a 

Renovação Carismática Católica (RCC), nascida nos Estados Unidos em 1967. 

Interessante destacar que, até então, o pentecostalismo era um fenômeno exclusivamente 

protestante (CÉSAR, 2000). A RCC, assim como qualquer movimento, é apoiada por 

alguns e criticada por outros. Nas palavras de César (2000, p. 146), “nem todos os bispos 

brasileiros apoiam a RCC. Alguns apenas a respeitam. Outros a criticam”. Os 

protestantes, por sua vez, veem os carismáticos com “simpatia” (p. 147). Segundo César 

(2000, p. 147), os evangélicos apreciam a forma como os carismáticos dão ênfase a Jesus, 

à leitura da Bíblia, à oração, ao louvor, à busca de dons e do poder do Espírito Santo e à 

evangelização. Por outro lado, criticam os carismáticos porque eles continuam a dar 

destaque a Maria como “mãe de Deus”, “mãe da Igreja”, “esposa do Espírito Santo” etc. 

Outras denominações pentecostais, no entanto, foram surgindo no solo brasileiro de viés 
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evangélico, como a Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) e várias outras que pregam 

a “teologia da prosperidade” e a ênfase na cura de doenças (CÉSAR, 2000).  

Podemos concluir, portanto, que ao longo da história da evangelização do Brasil, 

nem todos pensaram e agiram do mesmo modo, o que é óbvio se considerarmos as 

mudanças socioeconômicas que marcaram a história mundial e o fato de que quase nunca 

os grupos religiosos trabalharam lado a lado, em parceria, com um único objetivo, visão 

e missão. Mesmo perante certas divergências entre esses grupos, todos os missionários 

que desenvolveram trabalhos religiosos no Brasil contribuíram (e continuam 

contribuindo) para o fluxo linguístico-discursivo e cultural que perpassa as diversas redes 

sociais que configuram nosso país.  

Considerando o fato de que, para a realização deste estudo, contamos com a 

participação de três missionários da Província Franciscana de São Francisco, achamos 

relevante buscar informações que pudessem nos auxiliar a compreender esse universo de 

valor, ou seja, fazer um breve levantamento da história dos franciscanos no Brasil a fim 

de compreender os significados culturais atribuídos ao ato de ser católico e, 

especificamente, de ser frade franciscano. Sendo assim, a subseção que se segue tratará 

desse segmento do catolicismo romano.  

 

2.2.2 Catolicismo romano franciscano 
 

Pode-se dizer que os franciscanos foram os primeiros evangelizadores do Brasil, 

conforme pode ser verificado na história da evangelização do país (CÉSAR, 2000). 

Juntamente com outros missionários católicos portugueses e espanhóis, Henrique Soares 

de Coimbra, franciscano, chegou à antiga Ilha de Vera Cruz e ficou conhecido por ser o 

primeiro a celebrar missa em solo brasileiro, no dia 26 de abril de 1500 (CÉSAR, 2000). 

Em 1584, a Custódia de Santo Antônio do Brasil foi criada e, em seguida, foram fundados 

muitos conventos que atualmente são considerados patrimônio histórico por representar 

a história das inúmeras missões evangelizadoras católicas entre os índios. Os franciscanos 

também foram os responsáveis por empreender obras sociais, em especial hospitais e 

leprosários, e por fundar diversas escolas até hoje atuantes no Brasil (PROVÍNCIA..., 

[2016]).  

Em suma, com base nas leituras realizadas ao longo deste estudo, podemos 

resumir que ser católico, em especial franciscano, é “servir a Igreja de Jesus Cristo através 

do serviço de evangelização através das Paróquias, das comunidades eclesiais de Base, 
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através dos movimentos sociais e populares, no contato direto com o povo de Deus” 

(PROVÍNCIA..., [2016]), tendo como exemplo São Francisco de Assis – mensageiro da 

paz e do bem –, cuja principal missão era convidar as pessoas à reconciliação e à paz. 

Assim como São Francisco de Assis, um frade franciscano deve ser um homem de oração 

e devoção e estar pronto para servir ao povo, bem como ser amante da natureza e defensor 

da terra, visto que tudo foi criado por Deus. Além do mais, cabe a um frade franciscano 

viver de forma casta, em fraternidade (convivendo com os demais irmãos no respeito 

mútuo sem exclusivismo), em espírito de pobreza (buscando a vida simples sem posses, 

sem almejar os próprios interesses, sem status social elevado) e sem hedonismo (busca 

do prazer pelo prazer) (PROVÍNCIA..., [2016]).   

Como sabido, além dos três missionários católicos romanos franciscanos, 

contamos com a participação de três missionários adeptos do protestantismo evangélico. 

Sendo assim, com o intuito de compreender os significados culturais atribuídos ao ato de 

ser missionário protestante evangélico no Brasil, dedicamos a subseção que se segue para 

tratar desse universo de valor.  

 

2.2.3 Protestantismo evangélico 
 

O protestantismo, estatisticamente o segundo maior segmento religioso do Brasil 

– o maior é o catolicismo romano –, é representado por várias denominações tradicionais 

no Brasil, destacando-se batistas, presbiterianos, adventistas, luteranos, metodistas, 

pentecostais etc. (CÉSAR, 2000). Dentre os diversos segmentos, podemos dizer que o 

termo “evangélico” é, em princípio, empregado para se referir às pessoas cristãs que 

romperam com a Igreja Católica durante a Reforma Protestante.  

De acordo com a história da evangelização do Brasil descrita por César (2000), 

vários países da Europa sofreram grandes mudanças no âmbito da religião entre 1500 e 

1549, decorrentes de movimentos de reforma religiosa; consequentemente, tais mudanças 

influenciaram o cenário religioso brasileiro. A partir dos mais impactantes movimentos 

que marcaram a história da evangelização, a saber, a Reforma Protestante e a 

Contrarreforma, o Brasil, que outrora se encontrava em posição de submissão à corte 

portuguesa e à Igreja Católica, passou a ter acesso a outro viés religioso: a essa altura, o 

país abraçava missionários católicos e protestantes que se contrapunham a diversos 

pontos apregoados pela Igreja Católica. A distinção entre eles já se fazia perceptível e 

necessária (CÉSAR, 2000).  
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Historicamente, o termo evangélico está vinculado à separação das pessoas, ou 

seja, caracteriza aquelas que romperam com a Igreja Católica durante a Reforma 

Protestante. Também é empregado na sociologia com o intuito de definir os fiéis e as 

igrejas que são mais conservadoras que os demais religiosos e instituições religiosas. 

Através de seus discursos e atitudes, tais pessoas demonstram ter maior envolvimento 

com suas igrejas e mais compromisso com sua fé.42  

De acordo com Marshall (1992), há outro termo que denomina um grupo 

religioso que possui praticamente as mesmas crenças e posturas dos protestantes 

evangélicos, a saber, “fundamentalistas”. Vale destacarmos, portanto, que é um equívoco 

pensar que todas as pessoas adeptas do segmento religioso protestantismo evangélico são 

fundamentalistas. A fim de compreender o significado desse termo, dedicamos a subseção 

que se segue para discutir o fundamentalismo religioso.   

 

2.2.4 Fundamentalismo religioso 
 

O fundamentalismo religioso é um movimento crítico que vai contra as 

inovações preconizadas pela modernidade cujo foco está na razão humana e na ciência, 

resultando na construção de um ser histórico autônomo. Fechado, portanto, às inovações 

científicas e à autonomia humana, o fundamentalismo apoia-se na tradição e, nos dias de 

hoje, tem sido comumente empregado para justificar atitudes religiosas fanáticas, 

algumas marcadas por práticas violentas. Grosso modo, o fundamentalismo é definido 

como uma maneira radical de interpretar e viver um conjunto de ideias básicas existentes 

em um sistema filosófico, político, econômico e religioso. Em outras palavras, o 

fundamentalismo é considerado um movimento anti-hermenêutico (PANASIEWICZ, 

2008). 

Marshall (1992) colabora com a discussão ao afirmar que os fundamentalistas 

religiosos defendem fortemente o literalismo na interpretação da Bíblia e têm como base 

os seguintes principais fundamentos da fé: a autoridade da escritura sagrada, Jesus Cristo 

como seu Deus, senhor e único salvador, a conversão pessoal através do evangelismo, a 

importância da comunhão entre os irmãos, a igreja como local essencial para edificação 

da fé e da vida cristã etc. Além desses princípios, os fundamentalistas adotam outros que 

acentuam a distinção entre eles e os demais grupos religiosos cristãos e que, de certa 

forma, contribuem para que sejam considerados “ultraconversadores”, tais como: a 

                                                                 
42 Disponível em: <http://www.chinasmillions.org/history/003g4.html>. 
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tendência de ser contra os estudos acadêmicos e as novas traduções (ou versões) da 

escritura sagrada, a abdicação dos atos que rompem com a doutrina tradicional e, em 

geral, o rompimento da relação com pessoas que não seguem os mesmo fundamentos, 

pois elas estão em pecado e necessitam ser “convertidas” (MARSHALL, 1992). 

Segundo Marshall (1992), essa postura excludente dos fundamentalistas 

justifica-se pela leitura literal do versículo da escritura sagrada (I Coríntios 6:12): “todas 

as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, 

mas eu não me deixarei dominar por nenhuma”.43 Sendo assim, muitos fundamentalistas 

acreditam que devem estar “firmes na fé”, isto é, ter “autocontrole e discernimento e não 

se misturarem com as coisas do mundo” (MARSHALL, 1992, p. 10). Diferentemente dos 

fundamentalistas, os demais grupos religiosos adeptos de outros segmentos do 

cristianismo acreditam que a salvação está além das vestes utilizadas no dia a dia, do que 

se come ou bebe e dos dias destinados a ir à igreja. Para as pessoas não fundamentalistas, 

ninguém “perderá” a salvação por estudar ou por ter como verdade novas interpretações 

da Bíblia (MARSHALL, 1992). 

Tendo descrito algumas características dos participantes envolvidos neste 

estudo, achamos importante neste momento mencionar como eles foram escolhidos para 

fazer parte da pesquisa, ou seja, qual o critério que empregamos para selecionar o grupo 

em tela. De antemão, podemos afirmar que a busca por participantes que se encaixassem 

no perfil proposto neste estudo, a saber, imigrantes missionários na terceira idade que 

decidiram fixar moradia no Brasil mesmo estando aposentados, não foi uma tarefa muito 

fácil, visto que cada um deles traçava sua história de vida em locais distintos, como 

unidades da Federação e comunidades particulares. Contudo, a fim de encontrá-los foi 

preciso empregar a técnica denominada “bola de neve” (MARGOLIS, 1994), descrita na 

seguinte subseção.      

 

2.2.5 A técnica “bola de neve” 

 

Margolis (1994, p. 20) empregou a técnica “bola de neve” em uma de suas 

pesquisas que tinha como objetivo geral estudar imigrantes brasileiros em Nova York:  

 

A técnica bola-de-neve faz uso da própria rede de amigos e parentes 
dos informantes na configuração de um corpus. Foi utilizada da 

                                                                 
43 Disponível em: <www.bibliaonline.com.br>. 
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seguinte maneira: depois de estabelecer contatos iniciais com alguns 
informantes, através do jornal brasileiro mensal publicado na cidade de 
Nova York, solicitei a cada um deles que me desse o nome de mais um 
ou dois brasileiros que poderiam concordar em ser entrevistados. A 
esses, por sua vez, solicitei nomes adicionais; o processo continuou e 
uma rede de informantes foi assim criada.  

  

Margolis afirma que a técnica não é aleatória e se torna vantajosa quando há a 

intenção de contactar populações “escondidas”, isto é, quando, por alguma razão, não é 

possível obter dados confiáveis sobre o número total de pessoas que se encaixam no perfil 

desejado pelo pesquisador.  

Com base na técnica “bola de neve”, iniciei a construção do grupo de 

participantes contactando pessoas de minha própria rede de amigos. Uma amiga que 

trabalha na Missão Novas Tribos (MNT), organização responsável por receber imigrantes 

que visam desenvolver trabalho missionário no Brasil, concedeu-me o e-mail e número 

de telefone de Talita. O primeiro contato com ela foi por telefone, quando me apresentei, 

expliquei do que tratava a pesquisa e a convidei para fazer parte do grupo pesquisado. 

Gentilmente e com muita simpatia, Talita aceitou participar do estudo respondendo aos 

meus e-mails e me recebendo em sua residência localizada no interior de Goiás, a noventa 

quilômetros da capital do estado, onde realizamos as entrevistas.  

Talita me disse que a maioria de seus amigos, também imigrantes missionários, 

não se encaixariam no perfil de minha pesquisa porque ainda não estavam na terceira 

idade ou, no caso daqueles que tinham a idade almejada, ao se aposentarem do trabalho 

missionário no Brasil retornaram para sua terra natal. No entanto, ela lembrou-se de um 

casal de missionários, Késia e Asafe, que se encaixava no perfil deste estudo. Contudo, 

ela não tinha mais contato com eles há tempos. Disse-me que a amiga que nos apresentou 

talvez tivesse o contato deles, pois também haviam sido integrantes da MNT.   

Novamente conversei com minha amiga solicitando o contato de Késia e Asafe, 

mas infelizmente ela também não tinha nenhuma informação que me ajudaria a contactar 

o casal. No entanto, narrou-me algumas histórias interessantes sobre o trabalho 

missionário do casal no Brasil e disse que Késia havia escrito livros sobre esse trabalho, 

realizado juntamente com seu esposo Asafe. Ela gentilmente me emprestou dois livros de 

autoria de Késia. Ao conversar com minha professora, orientadora desta tese, sobre a 

existência desse casal que poderia participar do estudo, grande foi minha surpresa ao 

descobrir que eles faziam parte de seu círculo de amizade. Imediatamente, minha 

orientadora entrou em contato com Késia por e-mail dizendo que orientava minha 
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pesquisa e que eu entraria em contato com ela e seu esposo. Aceitando se corresponder 

comigo, Késia e seu esposo, sempre de forma cortês e alegre, responderam a meus e-

mails e, por morarem atualmente no Tocantins, aceitaram realizar as entrevistas via Skype 

e telefone. Ao falar para Késia que eu havia pegado emprestado com minha amiga dois 

livros seus, ela com muita satisfação contou-me um pouco sobre o processo de escrita das 

obras e disse que em breve eu receberia em minha casa, via correio, os livros de sua 

autoria.    

Naquele momento, eu contava com três participantes, Talita, Késia e Asafe – 

todos missionários protestantes evangélicos. Precisava de mais participantes, por isso 

continuei minha busca por pessoas que se encaixariam no perfil da pesquisa. Conversando 

com outras pessoas sobre essa necessidade, uma amiga me disse que conhecia alguns 

frades imigrantes que possivelmente poderiam contribuir com o estudo. Ela me passou o 

número do local onde os frades moram para que eu pudesse entrar em contato e agendar 

um horário de visita e, assim, apresentar-me, falar sobre minha pesquisa e fazer o convite 

para participarem do estudo.  

Esses frades moram em um mosteiro franciscano localizado em Anápolis, 

município a 48 quilômetros da capital goiana. Ao ligar para o mosteiro, fui atendida pela 

secretária, que inicialmente informou que três frades se encaixavam no perfil que eu 

buscava e agendou dias distintos para que eu pudesse conversar com cada um deles. 

Assim conheci Éber e Abiel que, com muita disposição e gentileza, receberam-me no 

mosteiro e aceitaram ser participantes da pesquisa. O terceiro frade, infelizmente, estava 

com a saúde muito debilitada em razão de sua avançada idade e, por essa razão, não pôde 

fazer parte do grupo pesquisado.  

Contava, então, com cinco participantes. Nesse mosteiro não havia mais 

ninguém que pudesse integrar o grupo que estava se formando. Novamente entrei em 

contato com a amiga que havia me cedido o telefone do mosteiro onde Éber e Abiel 

moravam e ela me disse que conhecia outro lugar onde talvez encontraria missionários 

imigrantes que pudessem me ajudar. Essa amiga, por conhecer pessoas de outro mosteiro 

franciscano localizado em Anápolis, agendou facilmente uma visita para irmos ao local 

conhecer o último participante deste estudo, Miguel. No dia e horário agendados, fomos 

ao mosteiro, lugar grande, organizado e arborizado, onde fomos muito bem recebidas. Ao 

ser apresentada a Miguel, expliquei do que tratava a pesquisa e o convidei para fazer parte 

do grupo pesquisado. Ele, o único alemão do grupo, de forma séria, educada e muito 

receptiva, aceitou o convite e me recebeu no mosteiro para realizarmos as entrevistas.  
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Podemos perceber que a técnica “bola de neve” é uma metáfora, pois, assim 

como o floco de neve, ao cair sobre a superfície da terra, entra em contato com outros 

flocos e rolando podem formar uma grande bola, o número de pessoas de um grupo pode 

aumentar consideravelmente a partir da interação entre elas. Tendo como base essa 

metáfora, foi construído o grupo de participantes deste estudo: pessoas que se 

disponibilizam a indicar outras pessoas e assim por diante. Por considerar o número de 

participantes satisfatório para o objetivo proposto nesta pesquisa, decidimos encerrar a 

busca por participantes.  

Apresentamos agora os instrumentos empregados neste estudo a fim de gerar os 

dados analisados.  

 

2.3 Instrumentos para a coleta de dados 
 

Os dados deste estudo são fruto de narrativas escritas e orais. As narrativas 

escritas foram geradas através das obras escritas e concedidas pela participante Késia, que 

relatou suas experiências adquiridas ao longo dos anos como imigrante missionária cristã 

no território brasileiro. Como outros exemplos de narrativa escrita empregados neste 

estudo, podemos citar os textos encaminhados por e-mail pelos participantes Asafe, Késia 

e Talita. A partir desses e-mails foi possível extrair alguns detalhes de suas histórias de 

vida e algumas explanações sobre os termos religiosos empregados por eles, auxiliando, 

dessa forma, na compreensão dos significados culturais atribuídos pelo grupo.  

Aproveitamos este momento para salientar que os dados extraídos das narrativas 

escritas, em especial dos livros de Késia, apresentam características típicas da escrita, isto 

é, a escolha dos vocábulos, a coesão e coerência do texto decorrentes de revisão e a 

seleção de figuras de linguagem que, de certa forma, dão vida aos fragmentos escolhidos 

para análise – diferentemente dos dados que foram gerados de entrevistas orais. 

Por sua vez, as narrativas orais foram geradas através de instrumentos 

empregados em pesquisas qualitativas, como a entrevista gravada em áudio e o 

questionário (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Tais instrumentos de pesquisa serão descritos nas 

subseções que se seguem (2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3). As narrativas orais foram realizadas com 

os participantes Talita, Éber, Miguel e Abiel em lugares específicos, conforme ilustra o 

Quadro 2, cujo objetivo é contextualizar algumas informações sobre o momento em que 

os dados deste estudo foram gerados. O período de coleta foi de 5 de julho de 2014 a 6 

de agosto de 2015.    
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Quadro 2 - Contextualizando a coleta dos dados  

Participantes Instrumento empregado/Lugar onde o instrumento foi 

empregado 

Estado 

Abiel Entrevistas gravadas em áudio/Mosteiro  
Questionário/Mosteiro 

Goiás 

Asafe Entrevistas gravadas em áudio/Skype  

Questionário/Enviado por e-mail 

Tocantins 

Éber Questionário/Mosteiro Goiás 

Késia Entrevistas gravadas em áudio/Skype  

Questionário/Enviado por e-mail 

Tocantins 

Miguel Entrevistas gravadas em áudio/Mosteiro Goiás 

Talita Entrevistas gravadas em áudio/Em sua residência  

Questionário/Enviado por e-mail 

Goiás 

 

Damos continuidade a esta seção apresentando suas subseções, que têm como 

objetivo descrever os princípios centrais dos instrumentos empregados neste estudo: o 

questionário, a entrevista e a gravação em áudio. Para tal fim, recorremos às teorias de 

Hall (2012), Lüdke e André (1986), Rees e Mello (2011), Spradley (1979) e Thompson 

(1992), autores que trouxeram grandes contribuições aos estudos de natureza qualitativa 

através de textos que não somente apresentam as definições dos termos, como trazem 

também exemplos descritivos.  

Iniciemos, portanto, com o instrumento de pesquisa questionário.     

 

2.3.1 O questionário 

 

O questionário tem como meta diagnosticar, isto é, obter dos pesquisados tipos 

específicos de informação, tais como dados sobre o perfil dos indivíduos (idade, sexo, 

profissão, escolaridade etc.) e sobre suas particularidades (conhecimento, hábitos, 

interesses, opiniões, experiências de vida etc.) (HALL, 2012). De acordo com Rees e 

Mello (2011), o questionário pode ser composto por dois tipos de perguntas, denominadas 

abertas ou fechadas. Nas perguntas abertas, o participante utiliza sua subjetividade em 

suas respostas, ou seja, “cabe a ele decidir o que e como responder” (REES; MELLO, 

2011, p. 45). As perguntas fechadas são compostas por padrões lógicos rigidamente 

estruturados, restringindo as opções de respostas dos participantes (REES; MELLO, 

2011). Para este estudo, foi elaborado um questionário composto por perguntas fechadas, 
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a fim de averiguar nome, nacionalidade, data de nascimento, data de vinda ao Brasil, 

línguas faladas, dentre outras informações dos participantes, e uma pergunta aberta, a 

saber, “Você se recorda e poderia relatar alguma história engraçada e/ou constrangedora 

que você tenha vivenciado no Brasil em decorrência das diferenças entre as línguas e 

culturas de seu país e do país imigrado?”.  

Para Thompson (1992), independentemente da escolha dos instrumentos de 

pesquisa feita pelo pesquisador para gerar seus dados, ele deve ter em mente que um 

estudo de viés qualitativo depende de um espectro relativamente amplo de informações. 

Para isso, ele deve ter uma preparação particularmente cuidadosa ao elaborar as perguntas 

que comporão o questionário e, além do mais, ter consciência de que o momento de gerar 

os dados deve ser “tranquilo e sem pressa” (THOMPSON, 1992, p. 257), dando ao 

participante “todo o tempo que quiser para seguir em qualquer direção”, sem ser 

controlado ou induzido a responder o que o pesquisador gostaria de escutar, somente 

orientado quando for preciso.  

Ao lermos textos que trazem à tona teorias sobre questionário, pudemos perceber 

certa semelhança entre suas características e as da entrevista (REES; MELLO, 2011; 

THOMPSON, 1992). Levando-se em consideração que a entrevista é outro instrumento 

utilizado neste estudo, dedicamos a seguinte subseção para apresentar conceitos 

relacionados a ela. 

 

2.3.2 A entrevista 

 

De acordo com Thompson (1992), a entrevista como instrumento de pesquisa 

não é um diálogo ou mera conversa tida entre o pesquisador e o pesquisado. Esse é o 

momento no qual o pesquisador deve conduzir o participante a falar, mostrar de forma 

detalhada seus conhecimentos em relação ao ponto discutido. A entrevista deve ocorrer, 

de preferência, sem interrupções que possam prejudicar o caminhar natural do relato. As 

retomadas aos pontos-chave que não foram bem esclarecidos e as conversas informais 

fazem parte do processo de coleta de dados, porém, devem ser feitas preferencialmente 

após o término da entrevista. Esses cuidados levam a novas oportunidades de entrevista 

e, consequentemente, a novos dados (THOMPSON, 1992). 

A fim de elaborarmos as perguntas para compor o roteiro das entrevistas que 

seriam realizadas com o grupo de participantes deste estudo, tivemos como norte alguns 

princípios da etnografia (SPRADLEY, 1979). Embora a pesquisa em foco tenha como 



66 
 

metodologia a narrativa, recorremos à etnografia porque tal ciência corrobora nosso 

estudo ao trazer meios de elaborar perguntas descritivas, ou seja, perguntas que têm como 

característica extrair a realidade do participante de forma mais detalhada. Segundo o 

etnógrafo Spradley (1979), as perguntas descritivas são muito utilizadas nas entrevistas 

semiestruturadas e não estruturadas,44 assim como nos questionários, visto que 

possibilitam uma entrevista embasada no bom relacionamento entre pesquisador e 

pesquisado, fator essencial para a obtenção de informações significativas à pesquisa.  

Sob essa perspectiva, elaboramos os roteiros de entrevista com os cinco tipos de 

perguntas descritivas propostas por Spradley (1979), a saber: perguntas de grande tour 

(grand tour questions), perguntas de pequeno tour (mini-tour questions), perguntas de 

exemplo (example questions), perguntas de experiência (experience questions) e 

perguntas de língua nativa (native-language questions). De acordo com Spradley (1979), 

embora cada um desses tipos tenha sua particularidade, todos têm como objetivo principal 

encorajar os participantes a falar a respeito de um cenário cultural específico. O Quadro 

3 foi elaborado com o propósito de apresentar sucintamente os tipos de perguntas 

propostos por Spradley, exemplificando cada um deles. Ressaltamos, no entanto, que os 

exemplos dados no quadro são de nossa autoria, elaborados com o intuito de ser 

empregados neste estudo durante as entrevistas realizadas com o grupo pesquisado a fim 

de gerar as narrativas a ser posteriormente analisadas. 

 

Quadro 3 - Tipos de perguntas descritivas de Spradley  

Tipos de 

perguntas 

Descrição Exemplos 

Grande tour 

(Grand tour 
questions) 

Possibilita ao pesquisador conhecer, de 

modo geral, o cenário cultural de seu 
interesse e oportunidades para investigar 
aspectos mais específicos da experiência 

de vida dos participantes. Direcionados 
por este tipo de pergunta, os 

participantes falam sobre um específico 
período de sua vida, sobre os eventos que 

Como era sua vida antes de 

decidir se tornar missionário? 
Quando você decidiu vir ao 
Brasil? 

Quantos anos você tinha quando 
veio ao Brasil? 

Com quem você veio? 

                                                                 
44 Entrevista estruturada: “[...] tem um caráter formal e segue uma agenda pré-determinada. O entrevistador 

elabora previamente uma lista de perguntas com uma escolha de resposta relativamente limitada, faz as 

mesmas perguntas a todos os participantes sempre na mesma sequência e controlando o tempo  para cada 

pergunta e resposta em cada entrevista. Seu objetivo é colher informações para fins de mensuração” (REES; 

MELLO, 2011, p. 39). 

Entrevista não estruturada: “[...] é conduzida de uma forma mais aberta e menos intrusiva, como se fosse 

uma conversa ou uma troca de informações [...]. Seu objetivo é compreender o mundo do respondente e, 

para tal, o pesquisador deve levantar tópicos e questões pertinentes à pesquisa ao invés de seguir um rol de 

perguntas pré-determinadas” (REES; MELLO, 2011, p. 36). 
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realizam e participam, sobre as pessoas 

com as quais interagem no cotidiano etc. 
de forma ampla.  

Você tem contato com seus 

familiares e amigos que ficaram 
em sua terra natal? 
Você falava português antes de 

vir ao Brasil? 

Pequeno tour 
(Mini-tour 

questions) 

Consideradas importantes por lidarem 
com informações obtidas de forma mais 

detalhada e específica.  

Por que você decidiu vir ao 
Brasil? 

Você tem alguma história que 
marcou sua vinda ao Brasil? 
Você teve muita dificuldade em 

aprender a língua portuguesa? 

Exemplo 
(Example 

questions) 

O pesquisador, em dados momentos, 
precisará fazer perguntas de exemplo 

com o intuito de focar um único ato ou 
evento social que, além de ser explicado 
de forma detalhada pelo participante, é 

associado a exemplos para ilustrar a 
informação concedida. 

Você pode, por favor, citar 
exemplo de coisas que mais lhe 

chamaram atenção no Brasil no 
que diz respeito à cultura 
brasileira? 

O que você achou mais difícil do 
português quando estava 

estudando essa língua?  

Experiência 
(Experience 

questions) 

Comuns e importantes durante a 
entrevista, o pesquisador sente 

necessidade de fazer perguntas de 
experiência, ou seja, o pesquisador 
questiona o participante sobre as 

experiências que ele teve ao vivenciar 
determinada situação. 

Como foi viver longe de sua 
família e amigos? 

Como foi ter que aprender uma 
nova língua e uma nova cultura?  
 

Língua nativa 

(Native-language 
questions) 

Este tipo de pergunta é elaborado pelo 

pesquisador quando ele, para melhor 
compreender a situação ou o evento, 
pede ao participante para dizer os termos 

e frases mais utilizadas no cenário 
cultural em questão.  

O que significa ser missionário? 

O que significa ser católico? 
O que significa ser evangélico?    

 

O local para a realização das entrevistas deve ser um lugar em que o pesquisado 

se sinta à vontade, de preferência sua própria casa, sem barulho ou a presença de outras 

pessoas (THOMPSON, 1992). De acordo com Thompson (1992), lugares públicos como 

o local de trabalho dos participantes, bares e parques podem trazer à tona outras memórias 

que conduzirão a entrevista para outros tópicos não pertinentes ao estudo. Para o autor, a 

completa privacidade proporciona uma atmosfera de respeito e confiança. Além desses 

cuidados em relação à privacidade e ao bem-estar do participante, tivemos a preocupação 

de fazer o registro em áudio das entrevistas. Dedicamos a próxima subseção para discutir 

o instrumento de pesquisa gravação em áudio.  
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2.3.3 A gravação em áudio 

 

Segundo Hall (2012), independentemente do tipo de entrevista realizada, o 

pesquisador deve gravá-la em áudio ou vídeo e transcrevê-la imediatamente após seu 

término. Ao fazer a transcrição logo após a entrevista, o pesquisador terá mais facilidade 

porque as informações obtidas ainda se encontram claras em sua mente, além de trechos 

que despertaram sua atenção durante a entrevista. Thompson (1992), contudo, alerta os 

pesquisadores a não usar o gravador no primeiro contato com o pesquisado. Esse 

momento deve ser reservado a uma curta visita exploratória com o intuito de conhecer o 

participante e lhe apresentar o estudo em foco.  

De acordo com Thompson (1992, p. 146), “a gravação é um registro muito mais 

fidedigno e preciso de um encontro do que um registro simplesmente escrito”. O autor 

afirma que, como a fala é um processo mais rápido do que a escrita, torna-se impossível 

ao pesquisador escrever tudo exatamente igual ao modo como foi dito pelo sujeito 

pesquisado. Obviamente, parte significativa da história será perdida. Além disso, com o 

uso do gravador é possível registrar as palavras como elas foram exatamente faladas pelo 

pesquisado, e manter as palavras empregadas pelo pesquisado durante a entrevista é 

importante para o sucesso do estudo, pois elas “somam pistas sociais, as nuances da 

incerteza, do humor ou do fingimento, bem como a textura do dialeto” (THOMPSON, 

1992, p. 146). Com o uso do gravador, também é possível “registrar o uso da voz humana, 

viva, pessoal, peculiar” (p. 146) – fator que contribui para a análise dos dados. Sendo 

assim, para Thompson (1992), o gravador é um instrumento de pesquisa indispensável 

nos estudos qualitativos.  

 

2.4 Procedimentos para a análise dos dados  
 

 

As narrativas estão embasadas na premissa de que as histórias sobre experiências 

de vida abrem uma janela que permite aos ouvintes/leitores entender como os indivíduos 

compreendem a si mesmos e seus lugares no mundo (HALL, 2012). Segundo Hall (2012), 

essa análise é tipicamente realizada por três tipos de informações, sendo elas: realidade 

do sujeito (pensamentos e sentimentos dos indivíduos ao experimentar um evento ou 

fenômeno), realidade de vida (experiências narradas pelos indivíduos sobre os eventos 

repetidos e temas comuns de seu cotidiano) e realidade de texto (forma como os 

indivíduos fazem uso de determinadas pistas linguísticas para contar histórias sobre si, 
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formar identidades particulares como personagens dessas histórias e, ao mesmo tempo, 

tomar certas atitudes em relação à audiência tida no desenrolar de suas histórias). 

Neste estudo, o termo realidade é compreendido como um construto social.  

 

[...] a realidade não é algo dado, que está aí se oferecendo aos olhos 
humanos, olhos que simplesmente a registrariam feito um espelho ou 
câmera fotográfica. O homem não é um ser passivo, que apenas grava 
aquilo que se apresenta aos seus sentidos. Pelo contrário: o homem é o 
construtor do mundo, o edificador da realidade. Esta é construída, 
forjada no encontro incessante entre os sujeitos humanos e o mundo 
onde vivem. (DUARTE JÚNIOR, 2004, p. 12).  

 

Diante da importante função do social para a construção da realidade, Duarte 

Júnior (2004, p. 11) afirma que esse termo deve, de fato, ser empregado no plural, pois, 

ao falarmos de realidades, estamos levando em consideração que o mundo se apresenta 

com “uma nova face cada vez que mudamos nossa perspectiva sobre ele”. Sendo assim, 

podemos afirmar que todas as pessoas possuem a capacidade de construir suas próprias 

realidades ao longo de sua existência a partir da interação com os grupos sociais. Nas 

palavras de Duarte Júnior (2004, p. 15), “a questão da realidade (e da verdade)45 passa 

pela compreensão das diferentes maneiras de o homem se relacionar com o mundo”. A 

fim, portanto, de verificar os significados culturais atribuídos pelo grupo pesquisado, 

recorremos aos domínios culturais de Spradley (1980), visto que esse método de análise 

é empregado para descrever a realidade do ser humano/de um grupo através da tentativa 

de buscar explicar seu comportamento explícito (consciente) e tácito (inconsciente) em 

termos de significado. 

Na subseção que se segue apresentaremos o conceito de domínio cultural.  

 

2.4.1 Os domínios culturais de Spradley 

 

Segundo Spradley (1980), domínios culturais são categorias de significado. Nas 

palavras do autor,  

 

[u]ma categoria é um arranjo de diferentes objetos que são tratados 
como se fossem equivalentes [...]. Cada cultura constrói milhares de 
categorias a partir de um único ponto e as classificam em um conjunto. 
Qualquer coisa concebível pode ser usada para criar essas categorias 

                                                                 
45 Para Duarte Júnior (2004, p. 15), o termo verdade também é um construto social: “[...] contígua à questão 

da realidade coloca-se outra: a da verdade. Estes dois conceitos caminham juntos e, de certa forma, discutir 

um implica discutir o outro.” 
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culturais, incluindo piscar de olhos, [...] sonhos, [...] desejos secretos. 
(SPRADLEY, 1980, p. 89, tradução nossa).46  

 

De acordo com Spradley (1980), o domínio cultural é composto por três 

elementos básicos: termo geral (nome de um domínio cultural), termos incluídos (nomes 

de todas as categorias menores dentro do domínio) e relação semântica (conexão de todas 

as categorias). O Quadro 4 ilustra a forma como um domínio cultural é construído. 

Ressaltamos que os termos incluídos empregados na construção do domínio cultural 

“Lugar para ação” (SPRADLEY, 1980) é um exemplo extraído dos dados gerados para 

este estudo.  

 

Quadro 4 - Construção do domínio cultural “Lugar para ação” 

1. Relação semântica: Lugar para  
2. Forma: X (é um lugar para fazer) Y  

3. Exemplo: Goiás é um lugar para realizar o trabalho missionário no Brasil.  

Termos incluídos 

(Included Terms) 
Relação semântica 

(Semantic Relationship) 
Termo geral  

(Cover Term) 

Goiás   

Tocantins É UM LUGAR PARA realizar o trabalho 

missionário no Brasil. 

Amazonas   

Pergunta estrutural: Quais são os lugares escolhidos pelos participantes deste 
estudo para realizar o trabalho missionário no Brasil?  

 

Com base nesse quadro, ao buscarmos nas narrativas depoimentos acerca dos 

lugares escolhidos pelos participantes para realizar o trabalho missionário no Brasil, 

verificamos três locais: Goiás, Tocantins e Amazonas. Esses estados constituem os 

“termos incluídos”, representados pela letra X. Construímos, portanto, o domínio cultural 

da seguinte forma: X é um lugar para Y (em que Y = realizar o trabalho missionário no 

Brasil).  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
46 “A category is an array of different objects that are treated as if they were equivalent [...]. Every culture 

creates hundreds of thousands of categories by taking unique things and classifying them together. 

Anything conceivable can be used to create such cultural categories, including eye blinks, [...] dreams, [...] 

secret wishes .” 
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Domínio cultural (exemplo): X é um lugar para realizar o trabalho missionário no 

Brasil. 

 
Goiás  

Tocantins 

Amazonas  

 

é um lugar para realizar o trabalho missionário no Brasil. 

 

Leia-se, portanto, “Goiás é um lugar para realizar o trabalho missionário no 

Brasil”, “Tocantins é um lugar para realizar o trabalho missionário no Brasil” e 

“Amazonas é um lugar para realizar o trabalho missionário no Brasil”.   

Conforme mencionado, o exemplo dado trata da relação semântica “Lugar para 

ação”. Contudo, além dessa relação, Spradley (1980) sugere outras oito. O Quadro 5 

apresenta, de forma sucinta, todos os tipos de domínios culturais que podem ser 

construídos a fim de descrever as culturas, isto é, as diferentes maneiras de interpretar o 

mundo (SPRADLEY, 1980). 

 

Quadro 5 - Domínios culturais de Spradley (1980) 

Relação Forma 

1. Inclusão Estrita (Strict Inclusion)  X é um tipo de Y 

2. Espacial (Spatial)  X é um lugar em Y 
X é uma parte de Y 

3. Causa-efeito (Cause-effect) X é um resultado de Y 

4. Razão (Rationale) X é uma razão para fazer Y 

5. Lugar para ação (Location-for-action) X é o lugar para fazer Y 

6. Função (Function)  X é usado para (fazer) Y 

7. Meios e fins (Means-end) X é uma maneira de fazer Y 

8. Sequência (Sequence) X é um passo (estágio) em Y 

9. Atribuição (Attribution) X é uma atribuição (característica) de Y 
Fonte: SPRADLEY (1980, p. 93, tradução nossa). 

 

Segundo Spradley (1980), ao descrever a cultura de um indivíduo/grupo, 

buscamos compreender seu modo de vida a partir da visão êmica (insider – interpretação 

do indivíduo membro do grupo cultural) e ética (outsider – observação e descrição do 

pesquisador acerca das estruturas comportamentais do grupo cultural em foco). Dessa 

forma, descrever a cultura de alguém significa muito mais do que “estudar a pessoa”, 

significa apreender o significado que ela atribui aos seus estados emocionais e 

comportamentos considerando que “os seres humanos se comportam com relação às 
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coisas com base naquilo que elas significam para elas” (SPRADLEY, 1980, p. 8, tradução 

nossa).47  

Verificar significados culturais, portanto, é buscar compreender três aspectos 

fundamentais sobre a experiência humana: o que as pessoas fazem (comportamento 

cultural), o que as pessoas sabem (conhecimento cultural), o que as pessoas confeccionam 

e usam (artefatos culturais) (SPRADLEY, 1980). Segundo Spradley (1980), ao fazer uma 

análise, o pesquisador está em busca de padrões de regularidade que se encontram 

presentes em toda cultura, ou seja, toda cultura apresenta padrões carregados de 

significados e valores próprios que são aprendidos e criados em seu contexto. 

Johnson (1992) acrescenta que o comportamento comunicativo do grupo em 

cena também faz parte do comportamento cultural e, por essa razão, deve ser valorizado, 

descrito e interpretado pelo pesquisador. Sob essa perspectiva, a fim de construirmos os 

domínios culturais para ser analisados à luz de teorias oriundas das mais diversas ciências, 

como linguística, antropologia, psicologia, filosofia etc., procuramos valorizar todas as 

falas dos participantes durante o relato de suas histórias de vida, pois acreditamos que 

cada narrativa, o modo como é narrada, deixa aflorar a interpretação dada por cada um 

dos imigrantes missionários cristãos em tela no que diz respeito ao mundo.   

Uma vez apresentada a definição de domínio cultural e como ela auxiliou o 

desenvolvimento desta pesquisa, expomos a seguir outra teoria significativa para nosso 

estudo: a jornada do herói (CAMPBELL, 1949). Apoiamo-nos nessa teoria por 

compreender que todos os indivíduos, de forma inconsciente, constroem suas narrativas 

de vida com base no monomito, uma estrutura empregada em obras clássicas 

(CAMPBELL, 1949). 

 

2.4.2 A jornada do herói: o arquétipo de Campbell  

 

A expressão “jornada do herói”, cunhada em 1949 pelo antropólogo e estudioso 

de mitologia Joseph Campbell (1909-1987) em seu livro The hero with a thousand faces, 

trata de um monomito, isto é, de uma jornada cíclica presente em mitos. Para Campbell 

(2007, p. 36), “mito é a abertura secreta através da qual as energias inexauríveis dos 

cosmos derramam na manifestação cultural humana”.48  

                                                                 
47 “[...] human beings act toward things on the basis of the meanings that the things have for them.” 
48 “Myth is the secret opening through which the inexhaustible energies of the cosmos  pour into human 

cultural manifestation” (CAMPBELL, 1949, p. XXV). 
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De acordo com Campbell (2007, p. 36), “o percurso padrão da aventura 

mitológica do herói é uma magnificação da fórmula representada nos rituais de passagem: 

separação-iniciação-retorno – que podem ser considerados a unidade nuclear do 

monomito”.49 Em suma, Campbell (2007, p. 29) explica a característica cíclica do mito 

da seguinte forma: 

  

[...] um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de 
prodígios sobrenaturais; ali encontra fabulosas forças e obtém uma 
vitória decisiva; o herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder 
de trazer benefícios aos seus semelhantes.50  

 

De acordo com Campbell, os mitos humanos estão presentes em todas as épocas 

e se encontram em todas as circunstâncias. Nas palavras do autor,  

 

[n]ão seria demais considerar o mito a abertura secreta através da qual 
as inexauríveis energias do cosmos penetram nas manifestações 
culturais humanas. As religiões, filosofias, artes, formas sociais dos 
homens primitivo e histórico, descobertas fundamentais da ciência e da 
tecnologia e os próprios sonhos que nos povoam o sono surgem do 
círculo básico e mágico, o mito. (CAMPBELL, 2007, p. 15).51  

 

Os mitos, portanto, são arquétipos, ou seja, eles “têm sido a viva inspiração de 

todos os demais produtos possíveis das atividades do corpo e da mente humanos” 

(CAMPBELL, 2007, p. 15).52   

A jornada do herói é composta por dezenove momentos divididos em três 

estágios, que podem ser sintetizados em doze passos pelos quais, segundo Campbell, 

qualquer herói percorre. O herói, portanto, pode ser qualquer indivíduo comum que 

percorre caminhos corriqueiros para chegar a uma autorrealização, “a submissão 

autoconquistada”; de acordo com Campbell (2007, p. 26), “eis o enigma cuja solução, em 

                                                                 
49 “The standard path of the mythological adventure of the hero is a magnification of the formula represented 

in the rites of passage: separation-initiation-return: which might be named the nuclear unit of the 

monomyth” (CAMPBELL, 1949, p. 28). 
50 “A hero ventures forth from the world of common day into a region of supernatural wonder: fabulous 

forces are there encountered and a decisive victory is won: the hero comes back from this mysterious  

adventure with the power to bestow boons on his fellow man” (CAMPBELL, 1949, p. 29). 
51 “It would not be too much to say that myth is the secret opening through which the inexhaustible energies 

of the cosmos pour into human cultural manifestation. Religions, philosophies, arts, the social forms of 

primitive and historic man, prime discoveries in science and technology, the very dreams that blister sleep, 

boil up from the basic, magic ring of myth” (CAMPBELL, 1949, p. XXXV). 
52 “[...] they have been the living inspiration of whatever else may have appeared out of the activities of the 

human body and mind” (CAMPBELL, 1949, p. XXXV). 
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toda parte, constitui a virtude primária e a façanha histórica do herói”.53 O herói, para tal, 

deve estar em uma contínua “recorrência de nascimento”, conforme é explicitado pelo 

autor: 

 

[...] apenas o nascimento pode conquistar a morte – nascimento não da 
coisa antiga, mas de algo novo. Dentro do espírito e do organismo social 
deve haver – se pretendermos obter uma longa sobrevivência – uma 
contínua “recorrência de nascimento” (palingenesia) destinada a anular 
as recorrências ininterruptas da morte. Pois o trabalho da Nêmesis – 
caso não nos regeneremos – se realiza por intermédio das próprias 
vitórias que obtemos: a maldição irrompe da casca da nossa própria 
virtude. Portanto, a paz, assim como a guerra, a mudança e a 
permanência, são armadilhas. Quando chega o dia em que seremos 
vencidos pela morte, ela vem; nada podemos fazer, exceto aceitar a 
crucificação – e a consequente ressurreição –, ou o completo 

desmembramento – e o consequente renascimento. (CAMPBELL, 
2007, p. 26).54  

 

O termo herói, portanto, é compreendido como  

 
[...] o homem ou mulher que conseguiu vencer suas limitações 
históricas pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas, 
humanas. As visões, idéias e inspirações dessas pessoas vêm 
diretamente das fontes primárias da vida e do pensamento humano. [...] 
O herói morreu como homem moderno; mas, como homem eterno – 
aperfeiçoado, não específico e universal – renasceu. Sua segunda e 
solene tarefa e façanha é, por conseguinte (como declara Toynbee e 
como o indicam todas as mitologias da humanidade), retornar ao nosso 
meio, transfigurado, e ensinar a lição de vida renovada que aprendeu. 
(CAMPBELL, 2007, p. 28).55   

 

Sob essa perspectiva, nossa vida teria o mesmo ciclo de vida de qualquer herói, 

como Jasão, Ulisses etc. De acordo com Campbell (2007, p. 47), nossa cultura ainda 

                                                                 
53 “That precisely is the riddle that today we have to ask ourselves and that it is everywhere the primary 

virtue and historic deed of the hero to have solved” (CAMPBELL, 1949, p. 15). 
54 “Only birth can conquer death – the birth, not of the old thing again, but of something new. Within the 

soul, within the body social, there must be – if we are to experience long survival – a continuous ‘recurrence 

of birth’ (palingenesia) to nullify the unremitting recurrences of death. For it is by means of our own 

victories, if we are not regenerated, that the work of Nemesis is wrought: doom breaks from the shell of 

our very virtue. Peace then is a snare; war is a snare; change is a snare; permanence a snare. When our day 

is come for the victory of death, death closes in; there is nothing we can do, except be crucified – and 

ressurrected; dismembered totally, and then reborn” (CAMPBELL, 1949, p. 15). 
55 “The hero, therefore, is the man or woman who has been able to battle past his personal and local 

historical limitations to the generally valid, normally human forms. Such a one's visions, ideas, inspirations 

come pristine from the primary springs of human life and thought. [...] The hero has died as a modern man; 

but as eternal man – perfected unspecific, universal man – he has been reborn. His second solemn task and 

deed therefore (as Toynbee declares and as all the mythologies of mankind indicate) is  to return then to us, 

transfigured, and teach the lesson he has learned of life renewed” (CAMPBELL, 1949, p. 18). 
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continua sendo “nutrida pela mitologia” e, por isso, tudo o que nos cerca e cada fase da 

existência humana somente “ganham vida através da sugestão simbólica”:   

 

Para uma cultura ainda nutrida pela mitologia, a paisagem, assim como 
cada fase da existência humana, ganha vida através da sugestão 
simbólica. As elevações e depressões contam com seus protetores 
sobrenaturais e estão associadas a episódios popularmente conhecidos 
da história local da criação do mundo. Além disso, há santuários 
especiais em todos os lados.56  

 

A seguir, o Quadro 6 apresenta a descrição de cada um dos passos que 

caracterizam a jornada do herói, de acordo com a teoria de Campbell (1949).  

 

Quadro 6 - Os doze passos da jornada do herói (CAMPBELL, 1949) 

1º passo:  

Mundo comum 

O herói é apresentado como uma pessoa normal 

inserida em seu mundo e realizando atividades 
do dia a dia.  

2º passo:  

Chamado à aventura 

A rotina do herói é quebrada por alguma 

situação inesperada ou incomum. É um dos 
modos que configura o início da aventura.  

3º passo: 
Recusa do chamado 

O herói pode, a princípio, recusar 
momentaneamente o chamado, optar por não se 

envolver na aventura, preferindo permanecer 
em seu mundo comum.  

4º passo: 

Encontro com o mentor ou auxílio 
sobrenatural  

O herói encontra-se com uma pessoa mais 

experiente, um mentor, ou passa por uma 
situação que o force a aceitar o chamado à 
aventura. Quando não há a recusa do chamado, 

o primeiro encontro do herói acontece com uma 
figura protetora que o proverá de algum objeto 

protetor, a exemplo de um amuleto ou arma que 
o protegerá de forças titânicas com as quais se 
deparará no decorrer de sua aventura.  

5º passo:  

Travessia do primeiro limiar 

O herói segue em sua aventura até chegar ao 

“guardião do limiar”, ou seja, um defensor que 
guarda as portas que levam a um novo mundo, 

geralmente marcado por trevas, pelo 
desconhecido e por perigos. O herói, nesse 
momento, decide ingressar nesse mundo. Tal 

escolha pode decorrer de sua própria vontade ou 
de algo que o obrigou a ultrapassar a porta.  

6º passo: 

O ventre da baleia 

O herói tem a impressão de que morreu ao 

ingressar ou “ser jogado” no mundo 

                                                                 
56 “For a culture still nurtured in mythology the landscape, as well as every phase of human existence, is 

made alive with symbolical suggestion. The hills and groves have their supernatural protectors and are 

associated with popularly known episodes in the local history of the creation of the world. Here and there, 

furthermore, are special shrines” (CAMPBELL, 1949, p. 18). 
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desconhecido. A maior parte da história 

acontece nesse ponto. Fora de seu ambiente 
natural, o herói passa por testes, recebe ajuda de 
aliados, sejam elas esperadas ou inesperadas, e 

enfrenta seus inimigos.  

7º passo: 
Aproximação da caverna oculta 

O herói se aproxima do objetivo de sua missão, 
mas o nível de tensão aumenta neste ponto e 

tudo fica indefinido. Novas provas aparecem e 
o herói precisa sobreviver a elas.  

8º passo: 
Provação divina 

O herói passa pelo auge da crise, isto é, pela 
provação máxima.  

9º passo: 
Recompensa 

Ao passar o auge da crise, o herói atinge seu 
objetivo inicial. O herói conquista sua 
recompensa.  

10º passo: 

Caminho de volta 

Após ter conquistado sua recompensa, o herói 

retorna ao mundo anterior. Esta parte é, 
geralmente, caracterizada como a mais curta da 

história.  

11º passo:  
Ressurreição 

O herói pode ter que resolver uma trama 
secundária que não havia sido finalizada por 
completo.  

12º passo:  
Retorno com o elixir  

O herói volta ao seu mundo, finalizando a 
história. Contudo, ao retornar, não é mais o 
mesmo, está transformado e pronto para novos 

chamados.  

 

Esses passos enfatizam a ideia de que o ser humano é limitado, isto é, o indivíduo 

é uma fração e distorção da imagem total do homem. Cada período de sua vida é uma 

fase limitada – de criança, jovem, adulto e ancião – em virtude da característica cíclica 

que a jornada do herói possui. Cada fase desempenha um papel que também é 

caracterizado por limitações, visto que cada indivíduo tem seu papel e não pode ser tudo 

aquilo que os outros são. Independentemente da fase, todos somos heróis ativos e 

responsáveis nesta jornada denominada vida, pois, segundo o ponto de vista de Campbell 

(1949), é preciso ter coragem para atender ao chamado. 

 

O herói moderno, o indivíduo moderno que tem a coragem para atender 
ao chamado e empreender a busca da morada dessa presença, com a 
qual todo o nosso destino deve ser sintonizado, não pode – e, na 
verdade, não deve – esperar que sua comunidade rejeite a degradação 
gerada pelo orgulho, pelo medo, pela avareza racionalizada e pela 
incompreensão santificada. “Vive”, diz Nietzsche, “como se o dia 
tivesse chegado”. Não é a sociedade que deve orientar e salvar o herói 
criativo; deve ocorrer precisamente o contrário. Dessa maneira, todos 
compartilhamos da suprema provação – todos carregamos a cruz do 
redentor –, não nos momentos brilhantes das grandes vitórias da tribo, 
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mas nos silêncios do nosso próprio desespero. (CAMPBELL, 2007, p. 
376).57  

 

A teoria da jornada do herói nos chamou a atenção por nos levar a refletir sobre 

a vida como um fenômeno cíclico. Se de fato pararmos para pensar, cada dia inicia e finda 

seguindo os passos mencionados por Campbell (1949). Todos nós, ao acordar, nos 

deparamos com uma atividade que nos tira da sensação de conforto, e, mesmo que a 

princípio apresentemos certa resistência para realizá-la, somos impulsionados a isso. 

Muitas vezes, não conseguimos realizar essa tarefa sem a ajuda de alguém e, sem que o 

esperemos, aparece uma pessoa com mais experiência para nos auxiliar. E assim 

seguimos o dia, enfrentando todos os contratempos que nos aparecem à vista. Muitos 

contratempos parecem tão grandes que temos o sentimento de que não iremos conseguir 

resolvê-los. No entanto, mais uma vez, conseguimos passar por mais essas tarefas. 

Finalizando o dia, sentimos que mais uma missão foi concluída com sucesso e, caso ainda 

não o tenha sido, nos colocamos à disposição para continuar a empreitada no outro dia. 

De fato, nos tornamos diariamente um herói que precisa vencer os gigantes 

(tarefas/problemas). Diariamente aprendemos algo novo que nos modifica interiormente, 

amadurecemos.   

Para este estudo, todavia, optamos por não descrever um único dia da vida dos 

participantes, mas sim por escolher pessoas que estivessem na terceira idade para ilustrar, 

através da narração de suas histórias de vida, o arquétipo cíclico de nossa existência na 

Terra. Considerando nossos participantes como heróis, buscamos verificar os significados 

culturais atribuídos por eles a todos os passos dados em sua vida, desde a decisão de 

deixar sua terra natal e imigrar ao Brasil, dispostos a enfrentar todas as dificuldades da 

vida de religioso imigrante, até o momento do elixir, isto é, do sentimento de ter cumprido 

sua missão. 

Aqui concluímos o segundo capítulo da tese. Dando continuidade aos estudos, o 

terceiro capítulo apresenta a análise dos dados.  

 

                                                                 
57 “The modern hero, the modern individual who dares to heed the call and seek the mansion of that presence 

with whom it is our whole destiny to be atoned, cannot, indeed must not, wait for his community to cast off 

its slough of pride, fear, rationalized avarice, and s anctified misunderstanding. ‘Live’, Nietzsche says, ‘as 

though the day were here’. It is not society that is to guide and save the creative hero, but precisely the 

reverse. And so every one of us shares the supreme ordeal – carries the cross of the redeemer – not in the 

bright moments of his tribe's great victories, but in the silences of his personal despair” (CAMPBELL, 

1949, p. 362). 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DOS DADOS 

  

Conforme já mencionado, este capítulo apresenta as análises dos dados gerados 

para este estudo. Portanto, tem como objetivo principal interpretar as vozes dos 

imigrantes missionários cristãos em tela a fim de podermos compreender os significados 

culturais atribuídos por cada um deles aos seguintes pontos: o processo imigratório 

provido de um propósito religioso e o processo de aquisição de línguas e de culturas.  

A organização deste capítulo sintoniza-se com os doze possíveis passos que 

caracterizam a jornada do herói de Campbell (1949). Dessa forma, mencionamos ao longo 

dele cada passo dado pelos participantes, a partir das narrativas de suas histórias de vida. 

A seção 3.1 representa o “chamado à aventura”, isto é, tem como objetivo fazer uma breve 

apresentação da história de cada participante, descrevendo parte de suas vidas em seu 

mundo comum (país de origem) até o momento da decisão de imigrar ao Brasil, lugar 

onde a trama se desenvolve. A seção 3.2 relata a história da vinda dos missionários ao 

Brasil, a seção 3.3 destaca os desafios enfrentados por eles na viagem e a seção 3.4 aborda 

os desafios de suas atividades religiosas cotidianas em solo brasileiro. A seção 3.5 

apresenta dados que ilustram a “recompensa” tida pelos missionários imigrantes após 

anos dedicados ao trabalho missionário no Brasil e, por último, a seção 3.6 mostra a 

“ressurreição” e o “retorno com o elixir”, ou seja, nesses passos da jornada do herói os 

participantes encontram-se “transformados” após ter vivido a aventura do primeiro 

chamado e demonstram estar sempre prontos para novos chamados (CAMPBELL, 1949). 

Percebemos, portanto, a partir da análise dos dados, que o “retorno com o elixir” não se 

concretiza com a volta dos participantes ao país de origem (mundo comum), mas com o 

“término” considerado glorioso e bem-sucedido de uma história de imigração religiosa, 

marcado pela aposentadoria dos missionários.  

Cada seção deste capítulo é composta por recortes enumerados e intitulados por 

nós. Tais recortes, fragmentos das entrevistas realizadas com o grupo pesquisado e dos 

livros da participante Késia, foram selecionados conforme a necessidade da pesquisadora 

para exemplificar a discussão em tela. Em outras palavras, os recortes representam a voz 

de cada um dos participantes em relação a determinado tema. Por essa razão, há temas 

que ecoam mais vozes do que outros, isto é, que são discutidos por todos os participantes, 

ao passo que outros são abordados somente por alguns deles. Após cada recorte 

apresentamos uma análise específica e, para tal, domínios culturais foram construídos, 

ressaltando a languaculture de cada um dos participantes deste estudo. Ao término de 
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cada seção, apresentamos uma análise geral através da construção de outros domínios 

culturais, considerando, nesse momento, todas as vozes que ecoaram na seção em 

destaque.  

Iniciamos, então, o capítulo com os dois primeiros passos da jornada do herói 

que caracterizam o arquétipo de Campbell (1949): o mundo comum e o chamado à 

aventura.  

 

3.1 Do mundo comum ao chamado à aventura 
 

 

Segundo Campbell (1949), o ciclo que caracteriza a jornada do herói se inicia 

com o “mundo comum”, ou seja, o herói é como qualquer outro ser humano, inserido em 

seu mundo comum (terra natal) onde realiza diariamente atividades corriqueiras até o 

momento em que é interrompido por uma situação considerada inesperada ou incomum. 

Esse rompimento desencadeia o segundo passo do herói, denominado “chamado à 

aventura”. Nesse passo, a rotina da pessoa é suspensa por alguma situação eventual e o 

início da aventura surge, despertando, consequentemente, o herói que se encontrava em 

estado latente (CAMPBELL, 1949). Semelhantes a heróis, nossos participantes 

encontravam-se em seu mundo comum realizando atividades cotidianas – estudando, 

trabalhando etc. – até o momento em que se depararam com a oportunidade de realizar o 

serviço missionário no Brasil, aqui considerado o marco da aventura.  

De acordo com Campbell (1949), o herói pode passar pelo terceiro passo, 

denominado “recusa do chamado”. No caso dos participantes deste estudo, percebemos, 

através das narrativas de suas histórias de vida, que nenhum deles se opôs à possiblidade 

de se tornar um imigrante missionário cristão, conforme veremos nos seguintes recortes, 

enumerados de 1 a 5. Tais recortes ilustram parte da história de vida de Talita, Késia, 

Éber, Abiel e Miguel, respectivamente.  

 

Recorte 1: Do Nordeste dos Estados Unidos da América ao Nordeste do Brasil   

 

Pesquisadora: Como era sua vida antes e após sua conversão?  
Talita: Antes da conversão eu fui criada no nordeste, no estado de Pensilvânia, dos 

Estados Unidos. Fui criada no interior do estado. Meu pai tinha uma fazendinha. 
Trabalhava com gado e tinha uma serraria pequena também. Fomos criados em uma 
igreja protestante [...]. Quando eu estava com mais ou menos 16 anos, teve um culto 

evangelístico numa igreja talvez uns 15 quilômetros da minha casa e aí, uma moça da 
minha classe me convidou e aí eu fui e eu ouvi o evangelho claro. [...] Eu tinha na mente 

que tinha que ter obras, tinha que fazer boas coisas tudo, eu não entendi que era só pela 
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fé em Jesus, a salvação. Eu pensei era fé e obras. E depois de dois anos mais ou menos 

tinha outro culto evangelístico e aí eu ouvi claramente o evangelho explicado e eu 
simplesmente cri. Isso foi... Quando foi? Foi em 65. Eu formei em 65 no segundo grau. 

Foi em 66 que realmente eu cri e aceitei a Salvação em Jesus. Depois eu fui para a Itália 
[...]. Trabalhei uns três meses na Itália. Aí eu voltei... Também viajei para a Bélgica, 
França e Holanda. No início de 68, eu comecei no Instituto Bíblico nos Estados Unidos, 

Wisconsin, da Missão New Tribes e conheci meu esposo. Começamos a namorar no final 
daquele ano. E em abril de 69, nós ficamos noivos e em agosto, de 69 nós nos casamos e 

continuamos com o treinamento da Missão. [...] O Instituto bíblico foi uma grande 
benção para mim. Eu entendi bem mais a graça de Deus e a história da Bíblia. O velho 
testamento e como ele foi ligado ao novo e tudo. Então, tinha muito mais sentido para 

mim, depois de estudar no Instituto. Quer dizer, a vida tinha mais sentido, bem mais. [...] 
Meu esposo foi criado aqui. Quer dizer, no Amazonas. Aí eu segui ele. Fomos em 1974, 

deixa eu pensar..., em 28 de fevereiro de 1974 para Manaus. A primeira vez para mim. 
Para ele foi a volta porque ele foi criado, passou 7 anos no município de Manaus. Aí 
então voltei, concordando, sem problema para o Brasil, sem problema. E através dos 

anos eu tenho visto como realmente foi a direção, mão de Deus, nesta volta do meu 
marido. (Fragmento extraído da entrevista realizada em 20 jan. 2015) 

 
Em seu discurso, Talita mostra a marca do evangélico ao usar a frase “Foi em 66 

que realmente eu cri e aceitei a Salvação em Jesus”. Essa frase reforça uma das bases 

principais do protestantismo evangélico, que consiste na aceitação de Jesus como 

salvador. De acordo com Talita, foi em 1966 que ela se tornou protestante evangélica, 

isto é, “converteu-se” ao segmento religioso em questão. Para os protestantes, essa atitude 

é de grande valor e, por assim ser, marcam em sua memória a data do ocorrido. A palavra 

“conversão” é aqui compreendida através do relato de Talita como “mudar de vida”, “não 

proceder mais da forma como vivia antes”. Sendo assim, percebemos que, de certa forma, 

ela é empregada para marcar dois períodos da vida dos cristãos adeptos desse segmento 

religioso: um período antes da conversão, considerado incorreto, digno de ser banido e 

esquecido, e um após a conversão, considerado correto e puro. Justifica-se, assim, a 

pergunta feita pela pesquisadora no início da entrevista: “Como era sua vida antes e após 

sua conversão?”.  

No decorrer da entrevista, Talita menciona dois versículos bíblicos – não 

transcritos no Recorte 1 – para explicar o que é a conversão e sua importância. São eles 

Crônicas 7:14 e Tiago 5:19-20, respectivamente:  

 

E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e 
buscar a minha face e se converter dos meus maus caminhos, então eu 
ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 

 
Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o 
converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho 
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um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de 
pecados. 

 

Em suma, Deus direciona o caminho das pessoas, conforme ilustra a fala de 

Talita, “E através dos anos eu tenho visto como realmente foi a direção, mão de Deus, 

nesta volta do meu marido [ao Brasil]”; também promete “dar bênçãos” àqueles que 

seguem sua direção. Nas palavras dela, “O Instituto bíblico foi uma grande benção para 

mim”, ou seja, foi uma dádiva de Deus. No entanto, segundo Talita, a benção é tida como 

algo condicional, isto é, ela é concedida aos cristãos somente mediante obediência à 

promessa divina. Os seguintes versículos destacados pela missionária durante a entrevista 

realizada em 20 de janeiro de 2015 acentuam a interpretação da benção como 

merecimento.  

 

Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição: a bênção, 
se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje 
vos ordeno; porém a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos 
do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos 
ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. 
(Deuteronômio 11:26-28) 
 
E será que, se ouvires a voz do senhor teu Deus, tendo cuidado de 
guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o senhor teu 
Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos 
virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do senhor teu Deus. 
(Deuteronômio 28:1-2) 

  
Outras frases extraídas do relato de Talita que representam o discurso protestante 

evangélico e merecem destaque são “Eu fui e ouvi o Evangelho claro” e “Tinha outro 

culto evangelístico e aí eu ouvi claramente o evangelho explicado”. Essas frases remetem 

à ideia de algo certo e inquestionável. Ao empregar, portanto, o adjetivo “claro” e seu 

derivado “claramente”, Talita, de certa forma, negou novas oportunidades de conhecer 

novas interpretações do Evangelho, visto que a interpretação transmitida para ela, naquele 

momento de sua vida, foi aceita como a correta, que não deixa margem para dúvida.   

É interessante ressaltar que, toda vez que se fez necessário questionar Talita (e 

os demais participantes adeptos do protestantismo evangélico) a respeito do significado 

de algum termo, a exemplo de “conversão” e “benção”, ela citou versículos bíblicos como 

respostas, pois, segundo ela: “na Bíblia está a resposta de todas nossas perguntas” 

(entrevista, 20 jan. 2015).   

Talita menciona em sua narração ter iniciado seus estudos bíblicos na Missão 

New Tribes. Diante do fato de que os três participantes protestantes evangélicos 
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mencionaram ter certo tipo de vínculo com essa organização em algum momento de suas 

vidas, achamos relevante trazer informações sobre ela para melhor compreendermos seu 

funcionamento e metas e, principalmente, o discurso religioso dos participantes 

evangélicos deste estudo, visto que a religião está entrelaçada no tecido da vida cultural 

(SPENCER-OATEY; FRANKLIN, 2009), ou seja, é na rede social da religião que 

transpassam as concepções e orientações de vida de seus membros através dos discursos 

que lá fluem. Podemos dizer que tais fluxos linguísticos e discursivos influenciam as 

posturas políticas e sociais dos membros dessa rede social e, consequentemente, 

interferem em seus comportamentos ao realizarem e participarem das atividades e dos 

eventos cotidianos com que se deparam ao longo de suas vidas (SPENCER-OATEY; 

FRANKLIN, 2009).  

A New Tribes Mission (NTM) é uma agência missionária não denominacional 

de fé, isto é, composta por missionários que não recebem salários e, portanto, são 

mantidos no país imigrado através de ajuda financeira de igrejas e pessoas que apoiam 

esse tipo de trabalho. Cabe prioritariamente à organização formar missionários e enviá-

los aos mais diversos lugares do mundo, principalmente a lugares isolados como aldeias 

indígenas, para ministrar o evangelho de Cristo e implantar igrejas (NTM, [2016]). No 

Brasil, essa agência, conhecida como Missão Novas Tribos (MNT), foi fundada em 1953. 

Atualmente composta por 467 missionários (46% brasileiros, 49% estadunidenses e, 

dentre os 5% restantes, canadenses, alemães, ingleses, poloneses e paraguaios), ela 

desenvolve trabalhos missionários nas seguintes áreas de atuação: comunidades 

indígenas, bases de apoio, sedes da Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB), consultorias, 

centros de treinamentos e promotoria. Todos os missionários que compõem a agência, 

mesmo desempenhando funções distintas, devem ter como meta principal “fazer o Senhor 

Jesus Cristo conhecido pelos povos” (NOVAS TRIBOS..., [2016]).  

Em suma, a MNT crê e ministra às pessoas interessadas em fazer parte da equipe 

os seguintes princípios religiosos:  

 

1. Na inspiração verbal e divina autoridade das Sagradas Escrituras.  
2. Em um Deus único e verdadeiro, que subsiste eternamente em três 
Pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo.  
3. No nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e 
verdadeiro homem, sem pecado. Em Sua morte vicária, Sua 
ressurreição corporal, Sua presente intercessão e Sua volta, física e pré-
milenial.  
4. Na queda do homem, resultando em completa e universal separação 
de Deus e sua necessidade de salvação.  
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5. Na morte de Cristo: voluntária e substituinte, como sacrifício pelos 
pecados do mundo inteiro.  
6. Na salvação eterna pela Graça, como um dom de Deus, inteiramente 
independente de obras; que cada pessoa é responsável por si própria 
quanto a aceitar ou rejeitar a salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo, e 
que a alma uma vez salva, jamais perecerá.  
7. No Espírito Santo, que regenera o crente com vida divina pela fé.  
8. Na ressurreição corporal dos crentes e dos não crentes. Eterna 
felicidade com Cristo para os salvos e eterno tormento para os não 
salvos.  
9. Na responsabilidade dos crentes em obedecer a Palavra de Deus e 
testemunhar a todos acerca da graça salvadora de Cristo. Embora de 
caráter indenominacional, a Missão não é ecumênica, carismática e nem 
neoevangélica. (NOVAS TRIBOS..., [2016]). 
 

A MNT leva esses princípios religiosos às 47 comunidades indígenas espalhadas 

pelos seguintes estados brasileiros: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, 

Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, 

Rio Grande do Sul, Rondônia e Tocantins.  

Como não faz parte de nossos objetivos levantar julgamentos em relação às 

instituições frequentadas pelos participantes, damos continuidade ao estudo apresentando 

parte do mundo comum de Késia até o momento em que a participante se deparou com o 

chamado à aventura.  

 
Recorte 2: Sim, aceito!   

 

Késia: O amor veio a mim calçando botas tamanho 42, calça jeans e um suéter amarelo. 
[...] Para mim, como já disse: “foi amor à primeira vista”. Mas para Asafe, o amor veio 

gradualmente, seguido da decisão de escolher entre as candidatas missionárias aquela 
que ele acreditava ser a ideal para ser parceira no campo missionário. Asafe foi 
influenciado por seu professor instrutor da escola dominical para fazer o curso [...]. 

Numa noite do dia 25 de maio de 1950, Asafe e eu estávamos sentados na capela 
conversando e fizemos a feliz descoberta que nós dois sentíamos que o Brasil era o país 

que Deus tinha nos direcionado a ir. Então, Asafe me perguntou se eu iria com ele ao 
Brasil. Este foi seu jeito de me pedir em casamento. E considerando que já tinha isto em 
meu coração, sentada em uma pedra próximo a angra, em comunhão com Deus, fui capaz 

de responder sem hesitar: “Sim. Sim, Asafe, eu vou para o Brasil com você.”58 
(Fragmento extraído do livro “A”)  

                                                                 
58 “Love came to me wearing size 12 logger boots, Levi’s and a yellow sweatshirt. [...] For me, as I’ve 

already said, ‘it was love at first sight’. But for Asafe, love came gradually, following his decision to pick 

from among the missionary candidates one he thought would make a compatible field partner. Asafe had 

been influenced to take the course by his former Sunday School teacher [...]. On the evening on May 25, 

1950, Asafe and I were sitting in the chapel talking when we made the happy discovery that each of us felt 

that Brazil was the country to which God was leading us. Then Asafe asked me if I would go to Brazil with 

him. It was his way of asking me to marry him. And since I had already settled this issue in my own heart 

while sitting on a rock down by the creek in communion with God, I was able to answer without hesitation: 

‘Yes. Yes, Asafe, I’ll go to Brazil with you’.”   
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Podemos perceber através da fala de Késia que não houve estranhamento por 

parte dela o fato de Asafe colocar em primeiro plano sua vida cristã e seu trabalho 

missionário, conforme identificamos em seu relato: “Mas para Asafe, o amor veio 

gradualmente, seguido da decisão de escolher entre as candidatas missionárias aquela que 

ele acreditava ser a ideal para ser parceira no campo missionário”. Outra marca do 

protestantismo evangélico que pode ser extraído do discurso religioso de Késia é a visão 

pessoal de Deus, que faz com que os protestantes acreditem que Deus fala com as pessoas, 

direciona seus caminhos, orienta suas escolhas. A frase proferida por Késia, “e fizemos a 

feliz descoberta que nós dois sentíamos que o Brasil era o país que Deus tinha nos 

direcionado a ir”, ilustra essa marca. Ressaltamos, todavia, que o chamado acontece de 

forma particular em um momento específico, isto é, Késia e Asafe, em momentos 

distintos de suas vidas, tiveram a certeza de que Deus os havia escolhido e os 

encaminharia ao Brasil, em detrimento dos demais territórios geográficos, de alguma 

forma. Somente após terem certeza dessa escolha de Deus para suas vidas, eles 

perceberam durante uma conversa que foram chamados para desenvolver o trabalho 

missionário no mesmo país. Sendo assim, na interpretação de Késia e Asafe, a forma 

empregada por Deus para enviar o casal ao Brasil foi através do matrimônio.  

Segundo Chaui (1997, p. 343), o cristianismo difere das demais religiões da 

Antiguidade por seu caráter de não pertencimento a “uma nação ou um Estado”. Ou seja, 

ao passo que as religiões antigas eram nacionais e políticas, o cristianismo surgiu com o 

ensinamento de focar a fé em um mesmo e único Deus. Nas palavras da autora, “enquanto 

nas demais religiões antigas a divindade se relacionava com a comunidade social e 

politicamente organizada, o Deus cristão relaciona-se diretamente com os indivíduos que 

nele crêem” (CHAUI, 1997, p. 343). Para Chaui (1997), isso justifica o surgimento de 

uma das diferenças primordiais na antiga concepção de ética introduzida pelo 

cristianismo: a vida ética do cristão é totalmente definida por sua relação espiritual e 

interior com Deus. 

 

Nossa relação com os outros depende da qualidade de nossa relação 
com Deus, único mediador entre cada indivíduo e os demais. Por esse 
motivo, as duas virtudes cristãs primeiras e condições de todas as outras 
são a fé (qualidade da relação de nossa alma com Deus) e a caridade 
(amor aos outros e a responsabilidade pela salvação dos outros, 
conforme exige a fé). As duas virtudes são privadas, isto é, são relações 
do indivíduo com Deus e com os outros, a partir da intimidade e da 
interioridade de cada um. (CHAUI, 1997, p. 343). 
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Com base na visão filosófica do cristianismo, podemos compreender a expressão 

empregada por Késia: “em comunhão com Deus”. Essa expressão pode ser interpretada 

como uma forma de ilustrar que, “para os cristãos, Deus relaciona diretamente com os 

indivíduos que nele crêem” (CHAUI, 1997, p. 343), bem como de acentuar a ideia do 

cristianismo que defende a necessidade de se ter “qualidade de relação com Deus” (p. 

343). Por sua vez, ao proferir a frase “E considerando que já tinha isto em meu coração”, 

Késia contribui com este estudo oferecendo outro exemplo de diferença introduzida pelo 

cristianismo em relação à antiga concepção de ética: “a afirmação de que somos dotados 

de vontade livre – ou livre arbítrio” (p. 343).  

Baseando-se na concepção de ética do cristianismo, Chaui (1997, p. 343) 

esclarece o termo livre-arbítrio da seguinte maneira: 

  

Somos seres fracos, pecadores, divididos entre o bem (obediência de 
Deus) e o mal (submissão à tentação demoníaca). Em outras palavras, 
enquanto para os filósofos antigos a vontade era uma faculdade racional 
capaz de dominar e controlar a desmesura passional de nossos apetites 
e desejos, havendo, portanto, uma força interior (a vontade consciente) 
que nos tornava morais, para o cristianismo, a própria vontade está 
pervertida pelo pecado e precisamos do auxílio divino para nos 
tornarmos morais.  

 

Contudo, podemos compreender que a tomada de decisão sem hesitação por 

parte de Késia de se casar com Asafe e juntos virem ao Brasil realizar o trabalho 

missionário (“fui capaz de responder sem hesitar: ‘Sim. Sim, Asafe, eu vou para o Brasil 

com você’”) é fruto do livre-arbítrio cristão, porém, acima de tudo, da consciência cristã 

de estar em comunhão com Deus, isto é, de ter relação próxima com Deus e, assim, estar 

livre para receber o auxílio e a direção divina.  

Damos continuidade ao estudo apresentando parte do mundo comum de Éber até 

o momento em que o participante se deparou com o chamado à aventura.  

 

Recorte 3:  Da guerra à paz  

  

Éber: Antes de eu entrar no serviço religioso, eu passei dois anos e meio no serviço 
militar. Fui marinheiro. Acompanhamos grandes portos para Recife. Então, meu 
primeiro contato com esta cultura latino-americana foi mais ou menos com esta 

experiência que me despertou certa saudade, certo amor, vamos dizer. Mas, depois de 
receber alta do serviço militar depois da guerra, eu já comecei a estudar em uma 

universidade jesuíta. Minha mãe gostava mais dos franciscanos, então, minha mãe 
preferia... Então, foi uma boa opção. Então, eu escolhi a Ordem de São Francisco. [...] 
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Eu passei toda minha formação intelectual lá nos seminários dos Estados Unidos. 

Primeiro estudei filosofia e terminei meus estudos, três anos de teologia em Washington. 
Depois passei um ano na paróquia dos Estados Unidos e em 7 de dezembro de 1960 

aportamos lá no Rio de Janeiro, aceitaram meu pedido e fui para o Brasil. Chegamos 
sob chuva, ficamos uma semana e viemos para Goiás. (Fragmento extraído da entrevista 
realizada em 9 mar. 2015)  

 
Como sabemos, não nascemos com uma identidade formada e estável. A 

construção da identidade é um processo que nunca se finda, pois sempre estaremos de 

alguma forma interagindo com pessoas pertencentes a grupos sociais que compartilham 

aspectos culturais distintos daqueles com os quais estamos familiarizados. A partir dessa 

interação, isto é, a partir do contato com o outro e com a diferença, novas formas de 

pensar e agir vão aflorando, novos sentidos são dados à vida do indivíduo e, 

consequentemente, “novas identidades” vão sendo construídas (HALL, 2006).  

Oliveira (2001, p. 9) corrobora essa discussão:  

 

O homem, ao nascer, tem uma natureza biopsíquica, e aos poucos, 
através de permanente interação com outros seres humanos, adquire a 
natureza social. Constrói, assim, a consciência grupal, formando e 
desenvolvendo sua personalidade e [construindo] cultura. Por 
conseguinte, é a socialização que cria as qualidades que tornam o 
homem plenamente humano. É bem verdade que, ao nascer, todos 
possuem em potencial, as características próprias da espécie humana, 
mas é na sociedade que se desenvolve a linguagem e se adquire a 
consciência do “eu” e do “outro”. Religião, normas de comportamento 
moral e de convivência social [...], todos esses elementos se incorporam 
à nossa personalidade graças ao processo de socialização. 

  

Segundo Oliveira (2001), nossas ações são apreendidas e emergem da interação 

com o outro, inclusive com nossa primeira forma de experiência de socialização, a 

família. Sendo assim, podemos afirmar que é no berço, isto é, na família que iniciamos o 

processo de construção de nossa identidade, em especial a identidade religiosa. 

Ressaltamos aqui, portanto, a ideia de que, mesmo que estabeleçamos interação com 

outras pessoas que não tiveram a mesma criação e educação recebidas no âmbito familiar, 

as práticas e os valores simbólicos compartilhados na família constroem uma tradição 

que, com maior ou menor força, se faz presente nas práticas discursivas ou nas tomadas 

de decisão dos indivíduos ao longo de suas vidas.  

Risager (2006) corrobora a discussão ao descrever um dos quatro tipos de fluxo 

cultural sugeridos por Hannerz, denominado “formas de vida”. Segundo a autora, a 

família é uma das formas de vida que organiza o fluxo cultural e contribui 

significativamente para a formação da identidade cultural do indivíduo:  
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As formas de vida organizam o fluxo cultural dentro das simples esferas 
cotidianas nas quais a vida é reproduzida localmente dia a dia na 
família, na escola, no trabalho, na área local. As várias formas de vida 
(por exemplo: empresário autônomo, estudante etc.) deixam sua marca 
especial sobre o fluxo cultural por serem, em grande proporção, 
inconscientes ou implícitas, rotineiras, cheias de repetições e 
redundâncias. (RISAGER, 2006, p. 68, tradução nossa, grifo da 
autora).66 

 

Geralmente, essas práticas e valores simbólicos que formam um sistema coesivo 

de significados, isto é, uma cultura, são fortemente respeitados pelos membros da família 

e, sendo assim, costumam perpassar várias gerações, reforçando a tradição familiar; esse 

é o caso de Éber. Possivelmente pelo fato de sua mãe ser devota de São Francisco de 

Assis, suas práticas discursivas e culturais nortearam a construção da identidade de Éber 

que, mesmo após ter alcançado a idade adulta, continuou provido dos princípios religiosos 

compartilhados por sua família. Além disso, por respeito à preferência de sua mãe, figura 

importante na sociedade, decidiu abdicar da universidade jesuíta que tinha iniciado com 

o intuito de seguir a vida religiosa franciscana. Relembremos a fala de Éber: “Eu já 

comecei a estudar em uma universidade jesuíta. Minha mãe gostava mais dos 

franciscanos, então, minha mãe preferia... Então, foi uma boa opção. Então, eu escolhi a 

Ordem de São Francisco”.   

Para Oliveira (2001), todos os elementos sociais que, de certa forma, nos 

rodeiam nas relações cotidianas com o outro incorporam nossa personalidade, isto é, 

contribuem para que percebamos a forma como nos representamos socialmente. Éber, por 

exemplo, um ex-militar estadunidense da Marinha, hoje se reconhece socialmente como 

um religioso católico romano franciscano imigrante na terceira idade.   

Apresentamos a seguir parte do mundo comum de Abiel até o momento em que 

o participante se deparou com o chamado à aventura.  

 

Recorte 4: Brasil ou Bolívia?  

 

Abiel: Eu estava no último ano de faculdade de Filosofia e Sociologia e veio a vocação 
para a vida religiosa e as missões. Já que ia ter diploma, provavelmente padre, mas não 

era o principal, o principal era vida religiosa porque sou de uma família grande, éramos 
seis, e aprendi uma coisa, também era esportista, jogava tudo que era bola, quando se 
faz equipe aí é bom. Todo mundo sofre ou se alegra junto, né? Então, eu queria viver em 

                                                                 
66 “Forms of life organize cultural flow within the practical spheres of everyday life, where life is reproduced 

locally from day to day, in the family, at school, at work, in the local area. The various forms of life (e.g. 

self-employed businessman, student etc.) leave their special mark on the cultural flow, and they are to a 

great extent unconscious or implicit, routine, full of repetitions and redundancy.”  
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comunidade. Então, minha irmã perguntou se eu queria seguir missões e me disse que 

tinha um amigo que ia ser ordenado padre e eu fui lá, coitado, na primeira missa dele, 
pregando, pedindo dinheiro porque ele tinha vontade de ir para o Chile sozinho. Aí, não, 

assim estou fora (risos). Aí, eu fiquei sem saber... Comecei a namorar uma moça, mas 
começou a complicar, comecei a gostar e não ia dar certo. Bom, de qualquer jeito, 
aconteceu uma coisa... O professor de catequese... eu passei por ele cabisbaixo e ele veio 

e falou uma coisa que eu precisava ouvir. Então, parei de repente. Ele me perguntou: 
“Por que não vai aos franciscanos?”. Eu fui lá e quando pisei lá e quando olhei para 

trás nunca duvidei do que eu queria.  
Pesquisadora: Isto foi nos Estados Unidos ainda, né? E quando o senhor realmente 
decidiu vir para o Brasil?  

Abiel: Lá tinha uma missão no Brasil e na China. Eu comecei a pesquisar sobre o Brasil 
porque não sabia nada sobre. Eu estava insistindo para ir para as missões. Só que eles 

queriam que eu fosse professor dos jesuítas. Se eu fosse professor, eu queria ser professor 
de Bíblia e liturgia, mas sociologia, não. Eu estudei sociologia porque quando eu entrei, 
eu não sabia o que queria ser da vida, queria ser advogado, então, me disseram que a 

sociologia abre um leque. De fato, abre. E eles insistindo: “Não, tem que pensar no bem 
comum aqui. Nós queremos que você dê aulas na faculdade”. Mas, eu estava rezando 

toda hora e Deus me deu a vocação para as missões. E quando eu estava terminando 
teologia, já fomos ordenados. [...] Eu sempre marcava a opção, Brasil, Brasil, Bolívia, 
Brasil.  

Pesquisadora: Então, o senhor sempre quis vir ao Brasil. Por quê? O senhor já tinha 
ouvido falar? 

A: Já tinha, porque nós tínhamos uma província aqui. Já tinha lido revistas que contavam 
histórias de frades aqui. (Fragmento extraído da entrevista realizada em 10 mar. 2015) 
 

Podemos perceber através do relato de Abiel que, ainda em seu “mundo comum” 

nos Estados Unidos, ele se sentia perdido em relação ao rumo que seguiria em sua 

caminhada, conforme ilustra sua fala: “Aí, eu fiquei sem saber...”. A sensação de “estar 

perdido” por sentir que não faz parte de um grupo social é comum, de acordo com 

Spencer-Oatey e Franklin (2009). Os indivíduos, ao longo de suas vidas, buscam se 

reafirmar em determinado grupo no qual se compartilha certo padrão de regularidades, 

diante da existência dos vários tipos distintos de grupos sociais existentes no mundo, tais 

como o religioso, o familiar, o profissional, o organizacional etc. (SPENCER-OATEY; 

FRANKLIN, 2009). 

Diante de algumas possibilidades, dentre elas seguir ou não uma vida religiosa, 

Abiel tinha como foco encontrar uma comunidade que o fizesse se sentir pertencente a 

um grupo, visto que é de seu agrado estar em equipe (“quando se faz equipe aí é bom. 

Todo mundo sofre ou se alegra junto, né?”). Ele nutriu esse desejo a partir do momento 

em que ouviu o que, para ele, precisava ouvir: “Por que não vai aos franciscanos?”. A 

partir do conselho de seu professor de catequese, Abiel entrou em contato com a 

comunidade franciscana e, uma vez despertado o interesse por esse grupo religioso, 
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decidiu tornar-se membro e vir ao Brasil realizar trabalho missionário (“Eu fui lá e quando 

pisei lá e quando olhei para trás nunca duvidei do que eu queria”). A partir do relato dessa 

parte de sua história de vida, podemos ilustrar a necessidade do ser humano de participar 

de um grupo social, de integrar uma (ou mais de uma) rede social, compreendida como 

um lugar de natureza fluida e provisória em que os indivíduos, ao interagir por meio do 

uso próprio da língua, reforçam as diferenças entre “nós” e “eles” (RISAGER, 2006).  

Spencer-Oatey e Franklin (2009) corroboram a discussão afirmando que os 

indivíduos sempre estarão organizados em modos potencialmente diferentes e, 

consequentemente, sempre haverá uma separação social através da criação de rótulos. No 

caso de Abiel, ele decidiu ser missionário católico romano franciscano diante de “um 

leque” de possibilidades que o rodeava: ser professor dos jesuítas, ser professor de Bíblia 

e liturgia, ser advogado ou casar-se e constituir uma família (“Comecei a namorar uma 

moça, mas começou a complicar, comecei a gostar e não ia dar certo”) e, ainda, de forma 

mais específica, ser missionário no Brasil em vez de ser missionário na China, no Chile 

e na Bolívia (“Eu sempre marcava a opção, Brasil, Brasil, Bolívia, Brasil”). Escolhas que, 

sem margem de dúvida, influenciaram a vida de Abiel em sua formação identitária, na 

forma como ele interpreta o mundo e atribui significados culturais às coisas e às pessoas 

ao seu redor.  

Segundo Spencer-Oatey e Franklin (2009), a língua empregada no grupo é um 

tipo de padrão de regularidade que classifica os indivíduos como pertencentes ou não a 

um grupo cultural específico. Ou seja, um indivíduo pode ser reconhecido como membro 

de certo grupo em razão do ritmo de seus discursos, das expressões empregadas em suas 

interações cotidianas etc. Nesse caso, um dos fatores que apontam a condição religiosa 

de Abiel é sua prática discursiva, isto é, dizer “Mas, eu estava rezando toda hora e Deus 

me deu a vocação para as missões” faz com que ele seja reconhecido como um indivíduo 

pertencente ao catolicismo, visto que as palavras “rezar” e “vocação” são próprias do 

discurso de pessoas adeptas desse segmento religioso.  

Embora não seja objeto deste estudo fazer uma comparação entre as práticas 

discursivas dos grupos religiosos protestantismo evangélico e catolicismo, não podemos 

ignorar que elas reforçam a diferença existente entre esses dois grupos e, de certa forma, 

contribuem para classificar as pessoas como pertencentes ou não a um grupo e não a 

outro. Ao passo que os protestantes evangélicos deste estudo, Késia, Asafe e Talita, 

utilizam o verbo “orar”, os católicos romanos franciscanos, Miguel, Éber e Abiel, usam 

o verbo “rezar”. Enquanto os protestantes evangélicos afirmam “terem sido escolhidos 
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por Deus”, os católicos romanos franciscanos declaram ter “vocação”, expressões 

consideradas por ambos os grupos como dádiva de Deus, que os levaram a deixar seu 

mundo comum e seguir o caminho do trabalho missionário no exterior. Concluímos, 

portanto, ao analisarmos os relatos dos participantes deste estudo, que há palavras 

presentes somente nas redes sociais compostas por pessoas adeptas do catolicismo, 

enquanto outras são empregadas pelos adeptos do protestantismo, o que reforça a 

concepção de Spencer-Oatey e Franklin (2009) acerca do importante papel que a língua 

desempenha para separar e classificar os grupos sociais entre “nós” e “eles”. 

Damos continuidade ao estudo apresentando parte do mundo comum de Miguel 

até o momento em que o participante se deparou com o chamado à aventura.  

 

Recorte 5: Sonho de infância  

 

Pesquisadora: E como era sua vida na Alemanha antes de decidir se tornar frade?  
Miguel: A vocação já chegou de criança porque no meu bairro tinha uma igreja que fazia 
missões. Eles trabalhavam na África, na Indonésia... Eu não sei como desenvolveu o 

trabalho deles, mas sempre tinha fotos lá de suas missões. E as vendo, começou a 
despertar o desejo pelas missões desde criança. Mas na adolescência a gente encontra 

amigos que lhe chamam atenção para outras coisas, música e eu também estudei uma 
carreira de informática no ano de 71. E tive umas experiências no estrangeiro e em 75, 
decidi que agora iria entrar em uma comunidade. Vou realizar este desejo para ser 

missionário. Então já tinha 25 anos, eu nasci nos anos 50. Então, fiz o provinciado, um 
ano de preparação na Alemanha e depois em Portugal. Nós temos uma casa igual a esta 

em Portugal, na Colômbia, no México, nos Estados Unidos, África, Índia, Filipinas, 
Rússia e em São Paulo, em Curitiba e aqui em Goiás. Eu nasci um pouco missionário. 
Está no sangue. Isto sempre me chamou a atenção e eu quis fazer um encontro 

vocacional, um retiro. Em 75, entrei. Fiz esta formação durante dois anos e como 
sacerdote, me mandaram para cá porque aqui tem seminário para estudar, filosofia e 

teologia. Então, eu cheguei aqui em 77. Fiquei seis anos aqui, sem sair. Fiquei no 
mosteiro estudando e fui ordenado aqui no ano de 83. E depois fui mandado para o 
México. Fiquei 8 anos no México trabalhando e depois cinco anos na Colômbia e depois 

voltei para São Paulo e fiquei 4 anos. Depois voltei para a Europa para estudar, fazer 
uma especialização para poder dar aulas também aqui no seminário. Estudei liturgia, 

fiquei em Roma e voltei atualizado, capaz para pegar cargo de superior, para cuidar 
daqui, do seminário.  
Pesquisadora: E o senhor escolheu vir ao Brasil? 

Miguel: Não fui eu quem decidiu porque aqui tem a Ordem e eles determinam. Podemos 
ir para a Índia e outros países. Mas, geralmente mandam para cá para estudar. Depois, 

a gente pode assim manifestar desejos dos locais que queremos trabalhar, mas depende 
da necessidade. Quando eu fui ordenado sacerdote, tive que atender a necessidade, onde 
precisa. Geralmente, não tem escolha.  

Pesquisadora: E teve alguém que lhe influenciou nesta escolha de se tornar missionário? 
Miguel: Foi iniciativa própria mesmo de buscar, correr atrás. (Fragmento extraído da 

entrevista realizada em 5 maio 2015)  
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Diferentemente de Éber (Recorte 3) e Abiel (Recorte 4), que afirmaram ter 

sentido que tinham vocação para o trabalho missionário já na fase adulta, Miguel revela 

que sua “vocação chegou de criança” e, mesmo tendo estabelecido contato, durante a 

adolescência, com outras redes sociais que possivelmente o levariam a caminhos 

diferentes do que segue hoje, ele decidiu seguir a vida religiosa, como se não tivesse como 

fugir dessa realidade (“Eu nasci um pouco missionário. Está no sangue”). Percebemos 

durante a análise dos dados que todos os missionários imigrantes deste estudo se colocam 

em plena posição de submissão a Deus. No entanto, a diferença da submissão que separa 

os adeptos do catolicismo e do protestantismo reafirma-se em seus discursos e práticas 

linguísticas. Nos relatos dos missionários protestantes há o emprego maior de expressões 

como “graças a Deus”, “direção de Deus”, “comunhão com Deus” etc., que ressaltam sua 

submissão a Deus, e suas narrativas, em geral, são amparadas por citações bíblicas para 

justificar suas escolhas.  

Os católicos romanos franciscanos, por sua vez, embora não façam uso dessas 

expressões constantemente nem de citações bíblicas em suas falas, também se colocam 

em posição de submissão aos anseios de Deus, isto é, acreditam e confiam que Deus tem 

o controle de tudo e dará provisões que supram suas atuais necessidades e amparará as 

tomadas de decisão para situações futuras. Como exemplo, temos as falas de Abiel e 

Miguel, respectivamente, extraídas da entrevista realizada em 5 de maio de 2015: “o ideal 

é viver em Cristo independentemente da situação”; “Isso ainda não sei. Mas Deus sabe. 

Depende da mão de Deus”. 

No entanto, os missionários franciscanos, mesmo em posição de submissão à 

vontade de Deus, posicionam-se como autores de suas próprias histórias de vida ao dizer 

que tiveram escolhas e as fizeram conforme acharam conveniente no momento, não 

simplesmente por serem predestinados a viver determinada situação. Como exemplo, 

citamos um fragmento da narrativa de Abiel: “Ah... sim. Foi meu coração mesmo. Tive 

outras opções: continuar estudando, ser padre nas paróquias ou professor nos Estados 

Unidos” (entrevista, 10 mar. 2015). Miguel, por sua vez, afirma: “E tive umas 

experiências no estrangeiro e em 75, decidi que agora iria entrar em uma comunidade. 

Vou realizar este desejo para ser missionário”. Com essa fala de Miguel, “decidi que 

agora iria entrar em uma comunidade”, é possível notar, mais uma vez, a necessidade que 

o indivíduo tem de pertencer a um grupo social que o represente (SPENCER-OATEY; 

FRANKLIN, 2009) – meta almejada por Miguel ao encontrar a comunidade franciscana 

no Brasil.    
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Para concluir, diferentemente do discurso religioso dos protestantes evangélicos, 

é possível notar na fala dos missionários católicos romanos franciscanos uma frequência 

maior do emprego do pronome pessoal “eu”. O uso constante do “eu” coloca-os em uma 

posição de sujeito ativo, responsável por suas decisões e atos. Como exemplo, citamos 

trechos da fala dos três participantes seguidores do catolicismo. De acordo com Abiel: 

“Eu queria viver em comunidade. [...] Eu fui lá e quando pisei lá e quando olhei para trás 

nunca duvidei do que eu queria. [...]. Eu comecei a pesquisar sobre o Brasil porque não 

sabia nada sobre. Eu estava insistindo para ir para as missões” (entrevista, 10 mar. 2015). 

Outro exemplo de autonomia pode ser extraído da fala de Éber ao descrever sua 

experiência com o Brasil antes de se tornar missionário: “Meu primeiro contato com esta 

cultura latino-americana foi mais ou menos com esta experiência [seu trabalho na 

Marinha antes de dedicar-se à vida religiosa] que me despertou certa saudade, certo amor, 

vamos dizer” (entrevista, 9 mar. 2015). E, por último, ressaltamos o seguinte trecho da 

fala de Miguel: “Tive umas experiências no estrangeiro e em 75, decidi que agora iria 

entrar em uma comunidade. Vou realizar este desejo para ser missionário” (entrevista, 5 

maio 2015).  

A vinda de Miguel ao Brasil, especificamente para o estado de Goiás, portanto, 

não foi considerada pelo participante como uma provisão e anseio de Deus para sua vida, 

justificativa geralmente dada por Asafe, Késia e Talita, representantes do segmento 

protestante evangélico. Nas palavras de Miguel: “Quando eu fui ordenado sacerdote, tive 

que atender a necessidade, onde precisa. Geralmente, não tem escolha”. Ou seja, outras 

razões, que não contemplam o discurso religioso, justificam sua presença em Goiás.  

Após apresentarmos os cinco recortes anteriores, com o objetivo de ilustrar parte 

da história de vida dos participantes no que diz respeito à vida em sua terra natal e à forma 

como foi feita a escolha de deixá-la para seguir uma vida religiosa no exterior, e, 

posteriormente, após cada recorte, fazermos um análise específica para identificar os 

significados culturais atribuídos por cada um dos missionários ao fato de imigrar para um 

país amparado por um propósito religioso, damos continuidade ao estudo apresentando o 

domínio cultural Razão (X é uma razão para Y). Esse domínio cultural foi elaborado a 

partir dos recortes 1 a 5 e visa apontar e discutir as principais razões pelas quais Talita 

(Recorte 1), Késia (Recorde 2), Éber (Recorte 3), Abiel (Recorte 4) e Miguel (Recorte 5) 

se tornaram missionários no Brasil. Cabe aqui ressaltar que Késia e Asafe são cônjuges; 

em alguns casos, Asafe não se pronuncia porque Késia faz o relato em nome do casal, 

conforme podemos observar no Recorte 2.  
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Sendo assim, temos:  

 

Domínio cultural 1: X é uma razão para tornar-se missionário no Brasil. 

 

Acreditar que fé sem obras é morta 

Acreditar que ser missionário está no sangue 

Acreditar que nasceu missionário 

Acreditar que Deus dá vocação para missões  

Acreditar que está em comunhão com Deus  

Acompanhar o cônjuge/namorado 

Ter iniciativa própria 

 

 

é uma razão para tornar-se missionário no Brasil. 

 

Analisando os termos incluídos que compõem o domínio cultural “X é uma razão 

para tornar-se missionário no Brasil”, podemos concluir que a razão maior que os 

conduziu ao ato de se tornar missionários no Brasil está associada ao encontro com certo 

tipo de “mentor” ou “auxílio sobrenatural” (CAMPBELL, 1949) – nesse caso, Deus, que, 

através de situações diferentes, criou meios para que os missionários imigrassem para o 

Brasil.  

Embora Miguel afirme que sua escolha pela missão no Brasil não foi 

influenciada por ninguém, que ele mesmo optou por ser missionário aqui e não em tantos 

outros países, que ele próprio buscou informações a respeito do trabalho missionário 

franciscano no Brasil e que, de forma consciente, decidiu vir para cá com esse propósito, 

percebemos, ao analisar sua entrevista na íntegra, a presença do discurso religioso que, 

de certa maneira, coloca-o em posição de submissão a uma “força superior”. Podemos 

dizer que essa “força superior” predetermina seu destino, nesse caso, o fato de “estar no 

sangue ser missionário”, conforme seu relato: “Eu nasci um pouco missionário. Está no 

sangue”; “A vocação já chegou de criança [...] começou a despertar o desejo pelas missões 

desde criança”. Sendo assim, podemos afirmar que, de certa forma, Miguel também teve 

o encontro inconsciente com o “sobrenatural” (CAMPBELL, 1949), ou seja, com aquele 

que o fez “nascer missionário”, que “colocou em seu sangue” a vocação para o trabalho 

missionário.  

Concluímos, portanto, que os seis missionários imigrantes passaram pelo 

encontro com o mentor ou auxílio sobrenatural (CAMPBELL, 1949). Nenhum deles 

recusou o chamado de ser missionário no Brasil e todos optaram por deixar seu mundo 

comum para, então, fazer parte de uma comunidade religiosa cristã, aqui representada por 

dois segmentos distintos: o catolicismo e o protestantismo.  
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Conforme já mencionado, podemos perceber no decorrer das entrevistas, em 

especial nos fragmentos das histórias de vida dos missionários (recortes 1 a 5), que há 

palavras que são reconhecidas e empregadas somente pelos missionários católicos e 

outras somente pelos protestantes evangélicos. Constatamos que algumas dessas palavras, 

mesmo tendo origem e emprego próprios, podem ser interpretadas, grosso modo, como 

sinônimas se analisarmos o contexto no qual foram empregadas. A partir dessa 

observação, foi possível elaborar dois domínios culturais de Inclusão Estrita (X é um tipo 

de Y), em que X é um tipo de expressão/palavra empregada pelos participantes. 

Primeiramente, apresentaremos as expressões/palavras empregadas pelos católicos 

romanos franciscanos e, em seguida, as expressões/palavras empregadas pelos 

protestantes evangélicos. Após a apresentação dos domínios culturais de Inclusão Estrita, 

analisaremos o significado cultural atribuído pelos participantes ao fazer uso dessas 

palavras e expressões em seu cotidiano. Sendo assim, temos:  

 

Domínio cultural 2: X é um tipo de expressão/palavra empregada pelos 

participantes católicos romanos franciscanos. 

 
 

Bíblia 

Catequese 

Deus 

Encontro vocacional/retiro 

Frades 

Franciscano 

Liturgia 

Missionário 

Missões/trabalhos 

Ordem/Ordem de São Francisco 

Ordenado 

Paróquia/igreja 

Província 

Provinciado 

Rezar 

Sacerdote  

Seminário 

Serviço religioso 

Universidade Jesuíta 

Vida religiosa 
Vocação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

é um tipo de 

expressão/pal

avra 

empregada 

pelos 

participantes 

católicos 

romanos 

franciscanos. 
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Domínio cultural 3: X é um tipo de expressão/palavra empregada 

pelos participantes protestantes evangélicos.  

 
Benção 

Bíblia 

Campo missionário 

Comunhão com Deus 

Conversão 

Culto evangelístico 

Deus  

Direção de Deus  

Escola bíblica  

Evangelho  

Fé em Jesus 

Graça de Deus 

Igreja  

Instituto bíblico 

Instrutor 

Mão de Deus 

Missão 

Missionários/as 

Obras  

Protestante 

Salvação em Jesus 

 

 

 

 

 

 

é um tipo de expressão/palavra empregada pelos participantes 

protestantes evangélicos. 

 

Ao analisarmos as palavras e expressões empregadas pelos imigrantes 

missionários (domínios culturais 2 e 3), percebemos que algumas palavras, embora sejam 

definidas por pontos divergentes, são empregadas pelos grupos com o mesmo significado, 

como, por exemplo, “missão”. Para os católicos franciscanos, missão significa 

trabalho/serviço religioso, ao passo que, para os protestantes evangélicos, missão é uma 

forma de fazer obra, isto é, levar a palavra de Deus a algum “campo missionário”, seja a 

igreja frequentada pelo missionário, seja algum lugar isolado em um país estrangeiro.   

Outras palavras, no entanto, são próprias de um dos grupos, mas podemos 

compreendê-las como sinônimas; um exemplo é a palavra “catequese”. Segundo Abiel, 

“cabe a um missionário catequizar”, ou seja, “ensinar o evangelho” (entrevista, 10 mar. 

2015). Podemos concluir que a catequização para os católicos franciscanos possui a 

mesma função e importância que a escola bíblica/os estudos bíblicos para os protestantes 

evangélicos deste estudo. Segundo Asafe, “estudar a Bíblia é de extrema importância para 

o conhecimento. Se não estudarmos a Bíblia não podemos conhecer a Deus 

verdadeiramente e saber como é estar com Ele eternamente” (entrevista, 19 jun. 2015). 

Para Asafe, é através dos estudos bíblicos que as pessoas têm oportunidade de conhecer 

a “palavra de Deus”, aceitá-la como verdade, converter-se e batizar-se, ato que simboliza 

“mudança total [...]. É declarar que deixou de ser perdido para ser salvo, ou seja, ‘nascer 

de novo’” (entrevista, 20 jun. 2015). Segundo esclarece Asafe, a atitude “conversão + 
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batismo” é o único caminho para a salvação e, a fim de comprovar sua afirmação, ele 

menciona o versículo bíblico João 3:6, descrito pelo missionário como o princípio mais 

importante da Bíblia: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 

Unigênito para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”.  

Ao passo que, para os missionários protestantes evangélicos, o batismo é a forma 

de (re)afirmar sua “conversão”, para os católicos surge outro viés. Nas palavras de Éber, 

ser missionário é seguir o mandamento bíblico descrito em Marcos 16:15: “pregai o 

evangelho a todas as nações, batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo” 

(entrevista, 9 mar. 2015). Segundo o missionário franciscano, o batismo para os católicos 

é “um ato de obediência dos pais a Deus. É um símbolo visível da união com Jesus Cristo” 

(entrevista, 9 mar. 2015). Outra diferença entre os grupos no que diz respeito ao batismo 

é que os católicos batizam as crianças nos primeiros meses de sua vida como um “ato de 

obediência dos pais”, conforme enfatiza Éber.  

 

Recorte 6: “Eu sou o sal”  

 

Éber: [...] Crianças não tem como catequizar, temos que confiar nos pais. Se eles estão 
vivendo seu batismo. Depende da qualidade da fé dos pais. Confiando também na função 

do padrinho e madrinha, é justamente fiscalizar os pais para ver se eles estão vivendo o 
catolicismo que implica missa todos os domingos, confissão frequente e principalmente: 

“Vós sois a luz do mundo, eu sou o sal”. O sal queima, tem que corrigir, o pai não chama 
atenção do filho, se ama tem que chamar a atenção para não ser um cego conduzindo o 
outro. (Fragmento extraído da entrevista realizada em 9 mar. 2015) 

 

Éber enfatiza em sua fala a importância da função do padrinho e da madrinha, 

personagens inexistentes para os evangélicos. Para os católicos, ser madrinha e padrinho 

é assumir sua posição de “pai e mãe em Cristo” da criança, isto é, na falta dos pais, eles 

assumem a função de educar/conduzir a criança no caminho do cristianismo. Contudo, 

diferentemente dos católicos, os protestantes evangélicos não acreditam que o indivíduo 

deva ser batizado ao nascer. O recorte a seguir, com uma fala de Asafe, ilustra o 

significado cultural atribuído pelos protestantes evangélicos deste estudo ao batismo.  

 

Recorte 7: A ordem de Jesus  

  

Asafe: O batismo deve ser praticado apenas no caso de pessoas com idade suficiente 

para compreender e aceitar o evangelho. Não há na Bíblia nenhum caso de nenê ou 
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criança bem nova sendo batizado. Convém observar a ordem de Jesus no novo testamento 

em Mateus 28:18-20. (Fragmento extraído da entrevista realizada em 19 jun. 2015)  
 

Asafe utiliza o versículo bíblico como protótipo para justificar sua concepção 

em relação à idade em que as pessoas devem ser batizadas; afirma que o batismo deve 

ocorrer após a infância, levando em consideração “a ordem de Jesus”. Jesus, modelo 

seguido no cristianismo, não foi batizado na infância, portanto, para Asafe, o correto é 

que o indivíduo seja batizado na adolescência ou na vida adulta. Concluímos, no entanto, 

que, embora não haja um acordo entre católicos e protestantes evangélicos em relação à 

fase correta de batizar um indivíduo, ambos os grupos estão de acordo em relação à 

importância do batismo para o mundo cristão. Para ambos os grupos, o ato de batizar é 

indispensável para o ser humano.   

Além da palavra “batismo”, destacamos outra que possui significado cultural 

distinto entre os participantes deste estudo. A palavra “igreja” é empregada por ambos os 

grupos, mas, algumas vezes, é substituída por “paróquia” pelos missionários franciscanos. 

Percebemos, portanto, que, para os dois grupos, igreja também apresenta valor 

conotativo. Ou seja, os discursos apontam que essa palavra não está sendo empregada 

para se referir unicamente a um edifício ou denominação: ela é vista pelos missionários 

imigrantes como um lugar santificado, “o corpo de Cristo”, indispensável de ser 

frequentado pelos cristãos que buscam comunhão com os “irmãos em fé” e, 

principalmente, com Deus. Constatamos, portanto, que o ato de ir à igreja, além de 

reforçar a união entre as pessoas que compartilham os mesmos tipos de padrões de 

regularidade no que diz respeito à religiosidade, é uma maneira de manter uma 

comunidade religiosa viva. Sendo assim, percebemos que a palavra “igreja” é excludente, 

isto é, ser da igreja X significa não ser da igreja Y, diferença que reforça a separação entre 

os segmentos religiosos e a possível criação de estereótipos. Tais afirmações são 

ilustradas nas seguintes falas de Miguel (Recorte 8) e Asafe (Recorte 9), que argumentam 

a importância de se frequentar igrejas.  

 

Recorte 8: Lugar para comunhão  

 

Pesquisadora: Qual a importância de se frequentar igrejas? 
Miguel: É preciso ter comunhão com os irmãos. Não deixemos de nos congregar. A igreja 
é local para ter comunhão. (Fragmento extraído da entrevista realizada em 19 jun. 2015) 
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Para Miguel, a igreja é “local para ter comunhão”, definida, portanto, como lugar 

para “realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou 

sentir; identificação; coparticipação, união, ligação” (HOUAISS, 2001, p. 781).  

 

Recorte 9: Adoração, oração e edificação  

 
Pesquisadora: Qual a importância de se frequentar igrejas? 

Asafe: Os cultos evangélicos existem por três razões principais: adoração, oração e 
edificação. Por isso são importantes na vida do crente. A nossa presença no meio da 
congregação faz com que estejamos disponíveis aos que precisam de encorajamento. Isso 

nos dá a oportunidade de exercer os nossos dons espirituais. (Fragmento extraído da 
entrevista realizada em 20 jun. 2015) 

 
 

Percebemos, por intermédio da fala de Asafe, que igreja é um lugar que vai além 

do ato de “congregar”, ou seja, de “agregar, juntar, reunir” (HOUAISS, 2001, p. 801). A 

igreja, sob essa perspectiva, é tida como um lugar onde se tem a oportunidade de adorar, 

orar, edificar, encorajar e exercer dons espirituais. Segundo Asafe, Deus concede a seus 

filhos diferentes tipos de dons que são considerados manifestações do Espírito Santo de 

Deus, sendo eles a sabedoria, o conhecimento, a fé, os dons de cura etc. (entrevista, 20 

jun. 2015). A fim de melhor compreender o termo “dom espiritual”, recorremos aos 

versículos bíblicos mencionados por Asafe: 

 

Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes 
tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de 
atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. (I Coríntios 
12:4-6) 

   

A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem 
comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria; a outro, pelo 
mesmo Espírito, a palavra de conhecimento; a outro, fé, pelo mesmo 
Espírito; a outro, dons de curar, pelo único Espírito; a outro, poder para 
operar milagres; a outro, profecia; a outro, discernimento de espíritos; 
a outro, variedade de línguas; e ainda a outro, interpretação de línguas. 
Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, 
e ele as distribui individualmente, a cada um, como quer. (I Coríntios 
12:7-11) 

 

A partir dos relatos de Miguel e Asafe (recortes 8 e 9), foi possível construir o 

domínio Lugar para ação (X é um lugar para (fazer) Y), em que X = a igreja, a fim de 

compreender o significado cultural atribuído pelo grupo em tela ao vocábulo “igreja”.  
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Domínio cultural 4: A igreja é um lugar para fazer Y. 

 

 

A igreja é um lugar para 

Ter comunhão 

Adorar [a Deus] 

Orar [a Deus] 

Edificar-se 

Auxiliar o próximo 

Exercer os “dons espirituais” 

 

Podemos afirmar que, a partir das vozes dos participantes Éber (Recorte 6), 

Miguel (Recorte 8) e Asafe (recortes 7 e 9), foi possível identificar certa tendência 

fundamentalista ao considerarmos os seguintes fundamentos da fé que repercutiram em 

seus relatos: Jesus Cristo como Deus, senhor e único salvador, a importância da 

comunhão entre os irmãos e a igreja como local essencial para a edificação da fé e da vida 

cristã. Segundo Marshall (1992), é comum que os fundamentalistas defendam fortemente 

esses princípios, rejeitando tudo que possa contradizê- los.    

Outra palavra que nos despertou atenção por ser muito empregada nas narrativas 

dos seis imigrantes missionários cristãos é “Bíblia”. Segundo os relatos, percebemos que 

a Bíblia representa um objeto de grande importância para ambos os segmentos religiosos. 

A seguir, veremos como esse objeto é interpretado pelos missionários imigrantes Talita 

(Recorte 10), Késia (Recorte 11) e Éber (Recorte 12).  

 

Recorte 10: Extrema importância  

 

Talita: A Bíblia é de extrema importância para o conhecimento, alimento espiritual. Sem 

ela eu não posso conhecer a Deus verdadeiramente, nem a mim mesmo e não posso estar 
com Ele eternamente. A própria Bíblia explica bem a Sua importância, veja, em 2 
Timóteo 3:16-17 diz que “toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para 

ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de 
Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra”. No Salmo 19:7-12 

diz que a Bíblia restaura a alma, dá sabedoria aos símplices, dá alegria ao coração, 
admoestar e nos guarda da soberba. No Salmo 119 diz que a palavra de Deus guarda o 
jovem no caminho reto, ajuda a evitar pecado, dá conselho, fortalece a alma, afasta a 

falsidade, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos [...]. (Fragmento 
extraído da entrevista realizada em 19 jun. 2015)  

 

Ao afirmar que “sem ela [a Bíblia] eu não posso conhecer a Deus 

verdadeiramente, nem a mim mesmo e não posso estar com Ele [Deus] eternamente”, 

Talita acentua a importância da Bíblia para os protestantes evangélicos e a dependência 

deles em relação a esse objeto. No entanto, ao ser questionada sobre a importância da 
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Bíblia, a missionária não responde com suas próprias palavras para explicar sua 

interpretação sobre o tema. Em sintonia com o discurso religioso protestante evangélico, 

Talita menciona versículos bíblicos (2 Timóteo 3:16-17, Salmo 19:7-12 e Salmo 119) 

para justificar a importância desse objeto para a vida do cristão e, consequentemente, para 

a sua própria vida, conforme podemos visualizar em seu relato: “A própria Bíblia explica 

bem a Sua importância, veja [...]”.  

Késia, por sua vez, também representando o grupo dos protestantes evangélicos 

deste estudo, contribui com a discussão apresentando sua interpretação da palavra 

“Bíblia”.  

 

Recorte 11: Regra de fé e prática  

 
Késia: Para começar, quero esclarecer o sentido da palavra Bíblia. Nós cremos que a 

Bíblia seja os 66 livros do volume usado pela maioria dos protestantes. Não aceitamos 
como Sagradas Escrituras, inspiradas por Deus, os livros apócrifos aceitos pela Igreja 

Católica Romana, nem outras versões da Bíblia inventadas ou modificadas por seitas 
como O livro de Mórmom e a Tradução do Novo Mundo das Escrituras (dos Testemunhas 
de Jeová). Embora haja muitas versões da Bíblia verdadeiras, nós preferimos a revista e 

atualizada ou Nova Versão Internacional. A versão Nova Tradução na linguagem de hoje 
é excelente para uma leitura simplificada e bem atualizada. A Bíblia para nós é a Palavra 

de Deus. Uma expressão muito apropriada, embora não seja uma citação bíblica é: a 
Bíblia é para os crentes a única regra de fé e prática. (Fragmento extraído da entrevista 
realizada em 20 jan. 2015) 

 
A fala de Késia, “Não aceitamos como Sagradas Escrituras, inspiradas por Deus, 

os livros apócrifos aceitos pela Igreja Católica Romana, nem outras versões da Bíblia 

inventadas ou modificadas por seitas”, reforça a existência de barreiras formadas pelos 

cristãos que os separam dos vários segmentos que compõem o cristianismo. Concluímos, 

ao analisarmos o relato da missionária, que a escolha da Bíblia e a maneira como ela é 

interpretada nas comunidades religiosas formam/moldam padrões de regularidade que, 

de certa forma, são tidos como “verdade única” (“a Bíblia é para os crentes a única regra 

de fé e prática”) e, sendo assim, exercem a função de regulamentar as práticas discursivo-

linguísticas que conduzem as ações e atitudes cotidianas de seus membros.  

Késia menciona em seu relato a variedade de versões da Bíblia atualmente 

existentes no mundo e afirma: “Nós cremos que a Bíblia seja os 66 livros do volume 

usado pela maioria dos protestantes”; “nós preferimos a revista e atualizada ou Nova 

Versão Internacional”. Ao deixar claro sua escolha, decorrente da interação com o grupo 

religioso com que se identificou e do qual optou por se tornar membro, a missionária 
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condiz com uma postura fundamentalista. De acordo com Marshall (1992), é própria dos 

fundamentalistas a tendência de ser contra as novas traduções/versões da escritura 

sagrada.  

Outra postura fundamentalista de Késia foi identificada no seguinte fragmento: 

“Embora haja muitas versões da Bíblia verdadeiras [...]”. O uso do termo “versões 

verdadeiras”, nesse caso, condiz com uma interpretação literal feita da Bíblia. Os 

adjetivos empregados por Késia em relação à Bíblia que utiliza, tais como “excelente”, 

“simplificada” e “bem atualizada”, são uma forma de reforçar a ideia fundamentalista de 

que esta é a versão digna de ser usada, excluindo as demais existentes. 

Recorremos ao relato de Éber (Recorte 12) a fim de compreender os significados 

culturais atribuídos pelo missionário à palavra “Bíblia”.  

 

Recorte 12: Mandamentos de Deus  

 

Éber: A Bíblia contém os mandamentos de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela nos explica 
quem é Deus e como Ele é. Quem são os anjos e como são. Quem é o homem e como é e 

muito mais. (Fragmento extraído da entrevista realizada em 19 jun. 2015) 
 

Analisando o relato de Éber e dos demais participantes (recortes 10 e 11), 

concluímos que é a Bíblia que conduz os passos dos dois grupos cristãos, isto é, é ela que 

explica os fenômenos, oferece respostas às dúvidas e consolo para enfrentar os 

contratempos cotidianos. Recorrendo ao arquétipo da jornada do herói, podemos 

interpretar a Bíblia como “o objeto protetor” (CAMPBELL, 1949) dos imigrantes 

missionários cristãos em tela. De acordo com Campbell (2007, p. 74): 

 

 

Para aqueles que não recusaram o chamado, o primeiro encontro da 
jornada do herói se dá com uma figura protetora (que, com frequência, 
é uma anciã ou um ancião), que fornece ao aventureiro amuletos que o 
protejam contra as forças titânicas com que ele está prestes a deparar-
se.67 

 

Diante, portanto, da importância da Bíblia para o grupo religioso pesquisado, 

resumimos suas características e funções construindo dois domínios culturais a partir dos 

                                                                 
67 “For those who have not refused the call, the first encounter of the hero-journey is with a protective figure 

(often a little old crone or old man) who provides the adventurer with amulets against the dragon forces he 

is about to pass” (CAMPBELL, 1949, p. 63). 
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recortes 10 a 12: o primeiro de Atribuição (X é uma atribuição (característica) de Y), em 

que Y = Bíblia, e o segundo de Função (X é usado para (fazer) Y), em que X = Bíblia.  

 

Domínio cultural 5: X é uma atribuição da Bíblia. 

 

Alimento espiritual 

Lâmpada para os pés 

Luz para o caminho 

Palavra de Deus  

Única regra de fé e prática 

Mandamentos de Deus 

Extrema importância  

Meio de conhecer a si próprio 

Meio de conhecer a Deus 

Meio de estar com Deus eternamente 

 

 

é uma atribuição da Bíblia.  

 

Domínio cultural 6: A Bíblia é usada para Y. 

 

 

 
 
 
A Bíblia é usada para  

Ensinar  

Redarguir  

Corrigir 

Instruir  

Auxiliar o homem de Deus a ser perfeito 

Auxiliar a evitar os pecados 

Explicar quem e como é Deus  

Explicar quem e como são os anjos  

Explicar quem e como são os homens  

Restaurar a alma 

Dar sabedoria 

Dar alegria 

Admoestar  

Guardar 

Aconselhar 

Fortalecer 

   

Fechado às inovações científicas e à autonomia humana, o fundamentalismo 

apoia-se na tradição (PANASIEWICZ, 2008). Dessa forma, percebemos que a Bíblia é, 

para os missionários participantes deste estudo, um símbolo da tradição e, assim, exclui 

qualquer outra fonte de conhecimento que possa servir para ensinar, corrigir, explicar, 

aconselhar etc. De acordo com Marshall (1992), é comum aos fundamentalistas defender 

a autoridade da escritura sagrada. Percebemos essa postura fundamentalista no grupo 

pesquisado através de seus relatos (recortes 10 a 12); eles concebem a Bíblia como algo 

sagrado, isto é, “que inspira ou deve inspirar respeito religioso ou profunda veneração 

[...], que não se deve infringir, inviolável [...], que não se deve deixar de cumprir [...], 

muito estimado em que não se deve tocar ou mexer [...], o que é ou foi consagrado” 

(HOUAISS, 2001, p. 2496).     
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A partir dos dados analisados até o momento, podemos afirmar que o fato de os 

imigrantes missionários cristãos pertencer a segmentos religiosos diferentes e, 

consequentemente, frequentar redes sociais distintas para sua formação religiosa, tais 

como universidades jesuítas (no caso dos católicos romanos franciscanos) e a MNT (no 

caso dos protestantes evangélicos), faz com que percebamos claramente a força do 

discurso interacional (CORBETT, 2003) de cada um deles, ou seja, a forma como 

saúdam, as expressões e palavras que proferem, o modo como estabelecem o diálogo, 

dentre outros padrões de regularidade que os caracterizam como “católicos” ou 

“protestantes evangélicos” e os mantêm em seus mundos coesos, separados dos demais 

grupos sociais. Segundo Risager (2006, p. 69, tradução nossa, grifo da autora), os vários 

tipos de movimentos existentes no mundo contribuem para o fluxo cultural, dentre eles o 

movimento religioso:  

 

Os movimentos – movimentos culturais e sociais e subculturas, tais 
como os ambientalistas, feministas, religiosos, étnicos e nacionalistas – 
organizam fluxos culturais de um modo relativamente consciente e 
explícito, e o fluxo normalmente ocorre em um movimento de 
reciprocidade, de indivíduo para indivíduo.59 

 

Com base nas teorias de Corbett (2003) e Risager (2006), foi-nos possível 

verificar que os três missionários católicos romanos franciscanos, Abiel, Éber e Miguel, 

mantiveram o mesmo discurso nas entrevistas, assim como os três participantes adeptos 

do protestantismo evangélico, Asafe, Késia e Talita. Para compreendermos, portanto, um 

pouco do valor significativo das palavras e expressões específicas ao mundo religioso, foi 

preciso ir além delas, ou seja, considerar o contexto e a situação ilustrados pelos 

participantes durante as entrevistas.  

Continuamos a análise dos dados tendo como objetivo principal apresentar e 

esclarecer os significados culturais atribuídos aos mais frequentes tipos de palavras e 

expressões proferidas pelo grupo religioso em foco, considerando os participantes, o 

contexto e a situação envolvidos nas narrações. Portanto, aprofundamos o estudo, neste 

momento, apresentando mais alguns relatos sobre o que significa ser missionário na 

concepção dos participantes, fator que contribuiu para o processo imigratório do grupo.  

Os quatro recortes a seguir, representados pelas vozes de Abiel (Recorte 13), Késia 

                                                                 
68 “Movements – social and cultural movements and subcultures such as environmental movements, 

feminist movements, religious movements, ethnic and nationalist movements – organise cultural flow in a 

relatively conscious and explicit way, and flow typically occurs in an outwardgoing, missionizing 

movement, from individual to individual.” 
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(Recorte 14), Asafe (Recorte 15) e Talita (Recorte 16), trazem à tona essa questão: o que 

significa ser missionário. Damos início à discussão com o relato de Abiel.   

 

Recorte 13: Quem tem a vocação, fica  

 

Pesquisadora: O senhor veio ao Brasil com mais quantas pessoas? 

Abiel: Meia dúzia. Da minha turma tinha um e os outros eram mais velhos. Quando tem 
a vocação, fica. Teve um que não tinha vocação. Era entusiasmo dele, mas vocação não 

tinha. Então, ele não durou. Retornou aos Estados Unidos. Mas, quando tem vocação, 
tudo parece fácil. Não estranha nada.  
Pesquisadora: Para o senhor, o que significa ser missionário? 

Abiel: Estávamos falando sobre isso nas missas. A igreja toda deve ser missionária. 
Precisamos fixar o olhar em Jesus Cristo, em Deus. Nós vamos viver e morrer, né? E 

depois? Por exemplo, estes cientistas que confiam mais em sua inteligência que Deus deu 
do que em Deus. Então, eles falam que não foi Deus que criou o mundo, foi o Big Bang. 
Qual é o argumento desta teoria? Tudo começou de uma explosão. Mas o que explodiu? 

Alguma coisa já existia, né? Deus é Deus. Se algo explodiu é porque já havia coisas para 
explodir. (Fragmento extraído da entrevista realizada em 10 mar. 2015)  

 

Novamente, surge no discurso religioso católico romano franciscano o termo 

“vocação”. Como vimos em relatos anteriores, esse termo foi empregado pelo grupo de 

missionários franciscanos para, de certa forma, enfatizar sua submissão à “vontade de 

Deus”. Ou seja, independentemente de terem oportunidade de seguir outros caminhos 

durante sua juventude, os participantes já estavam predestinados a se tornar missionários 

no Brasil. Contudo, no atual relato de Abiel, percebemos que vocação também pode ser 

interpretada de outra maneira. Uma vez que Abiel afirma “Quando tem a vocação, fica”, 

“Teve um que não tinha vocação”, “Era entusiasmo dele, mas vocação não tinha”, o termo 

vocação submete-se à interpretação de “compromisso” e “perseverança”. Para Abiel, ter 

entusiasmo é diferente de ter vocação, e somente tendo vocação é que uma pessoa se torna 

capaz de se dedicar à vida missionária em outro país. Nesse sentido, entusiasmo é 

interpretado como algo passageiro, ao passo que vocação é interpretada como “atos de 

dever” (CHAUI, 1997). De acordo com Chaui (1997, p. 344, grifo da autora): 

 

O cristianismo, portanto, passa a considerar que o ser humano é, em si 
mesmo e por si mesmo, incapaz de realizar o bem e as virtudes. Tal 
concepção leva a introduzir uma nova ideia na moral: a ideia do dever. 
Por meio da revelação aos profetas (Antigo Testamento) e de Jesus 
Cristo (Novo Testamento), Deus tornou sua vontade e sua lei manifestas 
aos seres humanos, definindo eternamente o bem e o mal, a virtude e o 
vício, a felicidade e a infelicidade, a salvação e o castigo. Aos humanos, 
cabe reconhecer a vontade e a lei de Deus, cumprindo-as 
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obrigatoriamente, isto é, por atos de dever. Este é o único que torna 
morais um sentimento, uma intenção, uma conduta ou uma ação.  

 

Quando Abiel afirma, “Então, ele não durou. Retornou aos Estados Unidos. Mas, 

quando tem vocação, tudo parece fácil. Não estranha nada”, podemos concluir que a partir 

do momento em que o ser humano reconhece a vontade e a lei de Deus (CHAUI, 1997), 

ele optará pelo “caminho moralmente correto”. No caso de Abiel, subentende-se a vida 

missionária no exterior.  

Motivado por sua vocação/dever, Abiel decidiu tornar-se missionário no Brasil, 

o que, para ele, significa ensinar o povo a “fixar o olhar em Jesus Cristo, em Deus”, “se 

lembrar de Deus”, “se lembrar de que este mundo, esta vida é uma coisa e após a morte, 

será outra coisa”. Essas metas missionárias nos remetem a um princípio decorrente do 

cristianismo, a existência da vida após a morte, bem como à necessidade que o cristão 

tem de se preparar para ela. 

 

Recorte 14: A vontade de Deus 

 

Késia: Como o povo de Deus em Sião ouviu a voz de Deus indicando o caminho, nós 
também a ouvimos. Embora tivéssemos ido à aldeia sem nenhum compromisso além da 
visita inicial, tornou-se claro que seríamos úteis no trabalho entre os Nadëb. Com o aval 

da liderança do SIL, tomamos a decisão de continuar até Deus indicar o contrário. 
(Fragmento do livro “B”) 

 

Késia inicia sua fala fazendo uma comparação entre o povo de Deus em Sião – 

mencionado no Livro de Isaías, versículo 60 – e sua decisão, tomada com seu esposo 

Asafe, de ficar na comunidade indígena para auxiliar o trabalho missionário até o dia que 

Deus permitir a permanência do casal naquele lugar. Esse discurso de que Deus fala no 

íntimo das pessoas e elas o ouvem e, a partir de então, terão direcionamento de como 

proceder perante uma situação considerada conflituosa, é próprio do cristianismo 

(CHAUI, 1997, p. 344):  

 

[...] o cristianismo, porém, é uma religião da interioridade, afirmando 
que a vontade e a lei divinas não estão escritas nas pedras nem nos 
pergaminhos, mas inscritas no coração dos seres humanos. A primeira 
relação ética, portanto, se estabelece entre o coração do indivíduo e 
Deus, entre a alma invisível e a divindade como consequência, passou-
se a considerar como submetido ao julgamento ético tudo quanto, 
invisível aos olhos humanos, é visível ao espírito de Deus, portanto, 
tudo quanto acontece em nosso interior. O dever não se refere apenas 
às ações visíveis, mas também às intenções invisíveis, que passam a ser 
julgadas eticamente. 
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Podemos perceber que, ao finalizar sua fala com a frase “tomamos a decisão de 

continuar até Deus indicar o contrário”, Késia demonstra tranquilidade e certeza de ter o 

aval de Deus para permanecer na comunidade indígena Nadeb e desenvolver o trabalho 

missionário, pois ela e seu esposo acreditam que no momento que Deus não mais os quiser 

naquele lugar, novos direcionamentos surgirão. Mais uma vez, deparamo-nos com o 

discurso protestante evangélico marcado pela terceira pessoa do singular, que reforça a 

posição de submissão a Deus e que a vida do cristão é direcionada pela vontade divina. 

Para os adeptos do protestantismo evangélico, Deus conhece o coração de seus fiéis, ou 

seja, sabe suas “intenções invisíveis” (CHAUI, 1997, p. 344). É a vontade de Deus que 

prevalecerá, pois esta sempre será o melhor para eles, esteja ela em conformidade com os 

anseios e projetos de seus fiéis ou totalmente contrária.  

Antes de darmos continuidade ao estudo, reservamos este momento para 

descrever outro lócus de trabalho missionário mencionado por Késia, a Sociedade 

Internacional de Linguística (SIL) – também citada em outras ocasiões pelos missionários 

Asafe e Talita durante as entrevistas. Consideramos essa descrição essencial por 

acreditarmos que cada local frequentado pelos missionários imigrantes em tela contribui 

para a forma com que eles interpretam o mundo, o outro e a si próprios e, 

consequentemente, posicionam-se perante as mais diversificadas situações na vida.   

A SIL é uma organização estadunidense sem fins lucrativos e atualmente 

composta por várias filiais espalhadas por todo o mundo. Seu principal fundador foi 

William Cameron Townsend (1896-1982), que iniciou um trabalho intercultural com o 

povo maia Cakchiquel da Guatemala em 1919. Em 1929, Townsend incluiu em seus 

estudos outros povos cujas línguas eram somente faladas, ou seja, não possuíam nenhum 

tipo de documentação escrita que valorizasse e preservasse a cultura nativa e a própria 

língua. Em 1934 foi criada oficialmente a SIL International, também conhecida como 

Summer Institute of Linguistics, com a oferta de um programa de treinamento de verão 

no estado do Arkansas, Estados Unidos.  

Kenneth L. Pike (1912-2000), um dos cinco alunos do curso em 1935, deu início 

ao seu estudo que tinha como objetivo principal desenvolver um sistema de escrita para 

o idioma mixteca. Depois de concluir seu doutorado em 1942, Pike tornou-se presidente 

da SIL. Sua principal medida foi produzir traduções da Bíblia em idiomas sem 

representação escrita, tendo publicado, em 1951, o Novo Testamento em mixteca. O 

linguista foi presidente da SIL International de 1942 a 1979 e, paralelamente a seu cargo 

na organização, trabalhou durante trinta anos na Universidade de Michigan – foi 
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presidente do departamento de linguística, professor de linguística, diretor do Instituto de 

Língua Inglesa (pioneiro no campo do ensino-aprendizagem de inglês como segunda 

língua) e, mais tarde, professor emérito (SIL..., [2016]). 

Atualmente, a SIL conta com mais de seis mil membros em mais de cinquenta 

países, tendo como principal motivação a ideologia de que todas as pessoas são criadas à 

imagem de Deus e que as línguas e culturas fazem parte da riqueza dessa criação. Embora 

seus princípios sejam baseados na fé, a SIL não tem como objetivo estabelecer igrejas ou 

publicar as versões da Bíblia traduzidas por seus membros. Seu foco está no trabalho 

linguístico, que prioriza estudar e documentar as línguas sem representação escrita e 

menos conhecidas espalhadas pelo mundo, como as diversas línguas indígenas brasileiras, 

a fim de ampliar o conhecimento linguístico, promover a alfabetização na língua nativa 

de determinado povo, traduzir a Bíblia cristã na língua local em parceria com mais de mil 

comunidades linguísticas de todo o mundo etc. A SIL, contudo, tem sido criticada por 

antropólogos e ativistas dos direitos indígenas por influenciar negativamente as 

comunidades socialmente minorizadas nas quais desenvolvem seus trabalhos linguísticos 

e cristãos. Segundo tais críticas, a organização interfere e/ou muda os padrões culturais 

locais, muitas vezes criando conflitos dentro das comunidades. Em resposta a tais críticas, 

na década de 1980, vários países interromperam sua parceria com a SIL. Entretanto, não 

validadas tais acusações, a organização continua com seus trabalhos linguísticos até os 

dias de hoje (SIL..., [2016]). 

Os três missionários protestantes evangélicos, Késia, Asafe e Talita, trabalharam 

para a MNT e a SIL em períodos distintos de sua vida missionária. Hoje, encontram-se 

aposentados e fazem parte da história dessas organizações, que mantêm viva a memória 

do seu trabalho. Talita, por atualmente morar próximo a uma das comunidades da MNT, 

localizada no interior de Goiás, sempre que necessário é convidada para auxiliar o 

trabalho missionário. Késia e Asafe, por sua vez, moram no interior do Tocantins, lugar 

isolado e de acesso não muito prático. Seus trabalhos missionários ainda continuam, mas 

de forma autônoma, conforme veremos em detalhe em outro momento do presente estudo.     

Apresentamos agora os significados culturais atribuídos por Asafe ao ato de se 

tornar missionário.  

 

Recorte 15: As boas novas de Jesus  

 

Asafe: Embora o termo missionário não seja usado na Escritura, significa aquele que sai 
do seu lugar de origem para levar o evangelho para outros povos. Ser missionário é levar 
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as boas novas de Jesus. Quando eu entendi o que Jesus fez por mim, eu queria falar para 

os outros. Deus me levou para outro país pela graça Dele e eu louvo Ele por isso. Tem 
sido uma benção extremamente grande na minha vida. (Fragmento extraído da entrevista 

realizada em 5 jun. 2014)  
 

Para Asafe, ser missionário significa, a priori, levar “as boas novas”, isto é, falar 

sobre “o que Jesus fez”. Em suas palavras, “Quando eu entendi o que Jesus fez por mim, 

eu queria falar para os outros”; ou seja, para os protestantes evangélicos, Jesus foi enviado 

à Terra e morreu na cruz para pagar por nossos pecados e nos conceder uma vida de graça 

eterna ao lado do Pai, conforme o versículo de João 3:16-18: 

 

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida 
eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o 
mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não 
é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no 
nome do Filho Unigênito de Deus. (A BÍBLIA..., 2003). 

 

Segundo Asafe, o termo “missionário” não se encontra na Bíblia, mas o 

propósito de ser missionário é justificado pelo participante com base em Marcos 16:15: 

“E disse-lhes: ‘Ide e pregai o evangelho a todas as nações’”. Asafe explica o que significa 

ser missionário: “significa aquele que sai do seu lugar de origem para levar o evangelho 

para outros povos”. Ou seja, subentende-se que cabe a um missionário sair de seu lugar 

de origem e ir em busca de todos aqueles que “não entendem o que Jesus fez por eles”.  

Conforme podemos perceber, a ideia de que Deus conduz os passos daqueles 

que nele creem e que dá “bênçãos” àqueles que obedecem a seus mandamentos está 

sempre presente nas falas dos missionários protestantes evangélicos. A fala de Asafe é 

mais um exemplo que ilustra essa condição: “Deus me levou para outro país pela graça 

Dele e eu louvo Ele por isso. Tem sido uma benção extremamente grande na minha vida”. 

Essa atitude de “interioridade com Deus” – ouvir a Deus e ser conduzido por ele – é 

explicada por Chaui (1997, p. 345) como uma forma de “interesse”, isto é, “forma natural 

do egoísmo que nos leva a usar coisas e pessoas como meios e instrumentos para o que 

desejamos”. Sob essa perspectiva, dizer que tudo é a vontade de Deus é, de certa forma, 

uma maneira de eliminar a responsabilidade que o indivíduo precisa exercer sobre suas 

escolhas e ações (CHAUI, 1997).   

O próximo recorte, por sua vez, ilustra os significados culturais atribuídos por 

Talita.  
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Recorte 16: Fé sem obras é morta  

 

Talita: Temos que fazer obras. Fé sem obras é morta. Não é necessário fazer a obra de 

Deus somente em outro país, pode-se desenvolver um trabalho missionário dentro de sua 
igreja, em seu próprio bairro ou cidade. Mas alguns sentem no coração o desejo, o 
chamado de Deus para viver em outro país, muitas vezes, muito distante de sua terra 

natal. (Fragmento extraído da entrevista realizada em 20 jan. 2015) 
 

Ao ser questionada sobre o que significa ser missionária, Talita inicia sua fala 

com a seguinte afirmação: “Temos que fazer obras. Fé sem obras é morta”. Embora ela 

não mencione a Bíblia, sua resposta é amparada em Tiago 2:14-16:  

 

Meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus, e não 
fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. 
Se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário, ou por passar fome, 
e se você lhe dizer: “procure mais é viver pacificamente, e vá se 
aquecendo e comendo como puder”, e se não lhe der aquilo de que ele 
precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também a 
fé cristã, se não se traduzir em atos, é morta em si mesma. [...] Porque 
eu dou-lhe a prova da minha fé, através das minhas boas obras. (A 
BÍBLIA..., 2003).  

  

A resposta de Talita demonstra que nossas falas são construídas por outras falas 

a partir do momento em que interagimos com grupos sociais, lugar onde se reafirma o 

fluxo discursivo. Segundo Risager (2006, p. 176, tradução nossa):  

 

Um discurso é baseado em conteúdo e perspectiva. Pode ser uma 
questão de sistemas fundamentais de ideias, como ideologias religiosas 
e políticas, ou ideias compartilhadas por movimentos sociais como 
movimentos ambientais, feministas, de paz etc. Ou pode ser uma 
questão de discursos profissionais como o discurso pedagógico, ou 
possivelmente discursos do cotidiano sobre atividades diárias, rituais e 
festividades etc.69 

 

Tendo seu discurso baseado em ideologias religiosas, Talita segue afirmando 

que desenvolver o trabalho missionário é uma forma de “fazer obras” e que este pode ser 

realizado em seu lugar de origem (igreja, bairro, cidade etc.) ou, de modo semelhante a 

ela, em outro país. A fala da missionária “Mas alguns sentem no coração o desejo, o 

chamado de Deus” remete novamente à concepção do cristianismo como “uma religião 

da interioridade” (CHAUI, 1997, p. 344). Conforme explica Chaui (1997, p. 344), para 

                                                                 
69 “A discourse is based on content and perspective. It may be a question of major systems of ideas, such 

as religions or political ideologies, or ideas communicated by social movements such as environmental 

movements, feminist movements, peace movements etc. Or it may be a question of professional discourses 

such as pedagogical discourse, or possibly everyday discourses about daily doings, rituals and festivities 

etc.” 
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os adeptos do cristianismo, “a vontade e a lei divinas não estão escritas nas pedras nem 

nos pergaminhos, mas inscritas no coração dos seres humanos”. Dessa forma, podemos 

identificar no discurso religioso cristão, através das falas dos protestantes evangélicos ou 

dos católicos romanos franciscanos, palavras que descrevem essa relação de intimidade 

com Deus.  

Após apresentarmos uma análise de cada recorte referente às vozes de Abiel 

(Recorte 13), Késia (Recorte 14), Asafe (Recorte 15) e Talita (Recorte 16), concluímos, 

de modo geral, que o processo imigratório do grupo pesquisado é resultante de sua fé em 

Deus e da vontade de seguir e transmitir os ensinamentos deixados por Jesus Cristo. A 

partir dos recortes 13 a 16 foi possível elaborar o domínio cultural de Atribuição (X é 

uma atribuição de Y), em que Y = tornar-se missionário, que resume as razões que os 

motivaram a se tornar missionários imigrantes.   

 

Domínio cultural 7: X é uma razão para tornar-se missionário. 

 

Ouvir a voz de Deus 

Sentir o chamado a Deus 

Querer/decidir seguir o caminho da evangelização 

Querer levar as boas novas (o Novo Testamento) 

Entender o que Jesus fez por nós  

Fixar o olhar em Jesus Cristo 

Confiar em Deus  

Crer que Deus é Deus 

Fazer o povo se lembrar de Deus  

Crer na vida após a morte 

Sair de “seu lugar”/Sair para outros países  

Fazer trabalhos religiosos em sua própria igreja, bairro e/ou cidade 

 

 

 

é uma razão para tornar-se missionário. 

 

Podemos perceber que as respostas dadas pelo grupo sobre as razões que 

contribuíram para que se tornassem missionários são subjetivas: “Confiar em Deus”, 

“Saber que Deus é Deus”, “Crer na vida após a morte” etc. Tais expressões acentuam a 

subjetividade do indivíduo, isto é, como ele reconhece o grupo de que faz parte e  

interpreta a si mesmo inserido nesse contexto complexo. Para que seja realmente possível 

compreender um pouco dessa subjetividade, é necessário ter passado por experiências 

semelhantes ou possuir conhecimento da religião do grupo, enfim, é necessário participar, 

de alguma forma, das redes sociais que tais fluxos linguístico-discursivos perpassam.  

Devemos lembrar que os fluxos possuem características dinâmicas, instáveis e 

heterogêneas, e são essas características que oferecem às pessoas oportunidades para que 
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elas tenham mais condições de interagir com novas subjetividades, ou seja, com novas 

formas de pensar oriundas do compartilhamento de práticas e recursos linguísticos 

diversificados. Sendo assim, podemos afirmar que as identidades nunca estão concluídas. 

Ou seja, elas estão sempre em constante processo de construção, pois, a cada dia, o 

indivíduo possui condições de dar “novos sentidos” à sua vida (HALL, 2006).  

Segundo Risager (2006), os indivíduos constroem cadeias intertextuais, ou seja, 

ao interagir socialmente, constroem e reforçam suas identidades, assim como dão 

oportunidade para novas perspectivas de história de vida. Conforme podemos notar, os 

participantes deste estudo, assim como qualquer outro ser humano, não possuem 

identidade unificada e estável; todos passaram (e continuam passando) por processos de 

identificação que colaboraram para a infindável construção de suas fragmentadas 

identidades. A partir da identidade “indivíduo comum em seu mundo comum”, os 

participantes reafirmam através dos fluxos discursivos uma nova identidade: “missionário 

cristão em um país estrangeiro da América do Sul”. Em outras palavras, além da 

identidade de missionário imigrante, eles possuem outra identidade mais específica que 

os separa: missionário católico romano franciscano e missionário protestante evangélico. 

Cada uma dessas variantes – missionário + católico romano franciscano/protestante 

evangélico + terceira idade + aposentado + Brasil – possui um significado peculiar que 

contribui para a construção de uma única e intransferível identidade, para a subjetividade 

do sujeito.  

À luz da teoria proposta por Risager (2006), podemos afirmar que essa 

concepção de vida, de certa forma, é empregada para justificar ações, tomadas de decisão 

e desfechos de fatos, visto que se torna verdadeira e real por meio da língua. Ao fazer uso 

constante dos recursos linguísticos adquiridos na interação com as diversas redes sociais 

frequentadas, os indivíduos constroem sua biografia e seu próprio sistema dialetal para 

expressar suas próprias identidades. Baseando-nos, portanto, em Hall (2006) e Risager 

(2006), acrescentamos que a atual identidade de cada um dos participantes não está 

concluída, pois se encontra em constante modificação. Embora hoje eles estejam, de certa 

forma, presos pelo conservadorismo que lhes transmite uma sensação de segurança e 

conforto por pertencer a certo grupo em detrimento de tantos outros existentes – na 

medida em que a religião exerce o papel de ofertar aos fiéis bem estar-físico e mental 

(SPENCER-OATEY; FRANKLIN, 2009) –, nada os impede de futuramente interagir 

com novas redes sociais, novos grupos, que resulte em novas formas de agir e pensar e, 

consequentemente, de (re)construir novas identidades.  
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A fim de melhor compreender as interpretações do grupo sobre o que significa 

ser missionário, achamos importante trazer relatos que focam a compreensão sobre a 

religião que seguem atualmente – o cristianismo – e, de modo específico, sobre o 

segmento religioso que escolheram, isto é, o evangelismo protestante e o catolicismo 

romano franciscano. Dessa forma, poderemos compreender sua escolha de ser 

missionários no Brasil e, principalmente, o discurso e as práticas discursivas que 

permeiam suas narrativas. Damos, portanto, continuidade à análise apresentando o relato 

de cada um dos participantes em tela sobre sua interpretação do termo “ser evangélico” e 

“ser católico”.  

Os recortes seguintes (17 e 18) representam as vozes de Asafe e Talita, 

respectivamente. A pergunta feita durante as entrevistas que motivou a presente discussão 

foi: “Para o senhor/a senhora, o que significa ser evangélico?”. Tendo como base os 

princípios do protestantismo evangélico, eles responderam da seguinte forma:  

 

Recorte 17: Crer no evangelho  

 

Asafe: Evangélico não indica necessariamente cristão – nascido de novo pela fé. Para 
nós é uma categoria para indicar que tipo de “cristão”: evangélico, católico ou outro? 
Mas, no sentido mais restrito, é aquele que crê no evangelho, ou seja, as boas novas do 

nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. (Fragmento extraído da entrevista 
realizada em 5 jul. 2014)  

 

 

A interpretação para o termo “evangélico” dada por Asafe deixa clara a 

separação existente entre os grupos cristãos. Ser cristão é diferente de ser evangélico, que, 

por sua vez, também abrange outros grupos específicos como protestantes, anglicanos, 

adventistas, batistas etc. que compartilham entre si padrões de regularidade específicos. 

Para Asafe, portanto, evangélico é aquele que “crê no evangelho, ou seja, as boas novas 

do nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo”. Sendo assim, baseando-nos na fala 

do missionário protestante, aqueles que não creem na importância desses três fatos 

(nascimento, morte e ressurreição de Jesus) não são pertencentes ao grupo “evangélico”. 

Contudo, conforme as análises feitas neste estudo, os católicos também creem no 

nascimento, na morte e na ressurreição de Jesus e, mesmo assim, não fazem parte do 

grupo dos evangélicos. Percebemos, portanto, que a definição dada por Asafe não é 

simples, ao contrário, torna-se complexa a partir do momento em que constatamos, 

através de sua fala, outras vozes, isto é, práticas linguístico-discursivas que reforçam a 
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inclusão/exclusão e o enraizamento de estereótipos que acentuam a barreira existente 

entre “nós” e “eles”.  

 

Recorte 18: O trabalho de Jesus na cruz  

 

Talita: Ser evangélico é entender o trabalho de Jesus na Cruz e aceitar o sacrifício dele 

em meu lugar. Meu substituto. Porque se não fosse Jesus eu não teria oportunidade de 
entrar no céu. Ninguém tem. Mas, o amor, a misericórdia e a graça de Deus, trouxe o 
próprio Deus para cá, Emanuel, Deus conosco, e então, Ele deu a vida para que 

pudéssemos ser reconciliados com Deus. Evangélico hoje em dia abrange tantos grupos 
que, às vezes, evangélico o sentido é um pouco confuso, posso dizer. Mas podemos dizer 

que evangélico é aquele que crê que Jesus é o único caminho para o céu. Aceita ele como 
seu salvador pessoal e tem a promessa da vida eterna porque Deus prometeu um monte 
de vez, 150 vezes só no Novo Testamento, a vida eterna através do filho Dele para aquele 

que, simplesmente, com fé igual uma criança entende que é perdido, por causa do pecado 
que todos nós somos pecadores. Aceitando Ele, a gente tem o perdão de pecados e a 

promessa da vida eterna. E foi prometido tantas vezes, se Deus prometeu uma vez é 
suficiente. Temos que crer na salvação, mas temos que mantê-la com boas obras. Boas 
obras, sim. Mas para a salvação somente o sangue de Cristo que foi o pagamento para 

nossa reconciliação. Só que cada pessoa individualmente tem que aceitar. Senão, então, 
não vale. Pessoalmente, individualmente, entendendo que Jesus é seu único salvador, 

única porta para o céu. Aceita ele, tem a promessa do Pai, a vida eterna para aceitar o 
Filho. Então, as boas obras são, vamos dizer, é nosso galardão. A gente trabalha para 
Deus, mas não para ganhar aceitação, nós somos aceitos em Cristo, aceitamos o Filho 

Jesus, então, somos aceitos. Mas Deus quer que trabalhamos para ele, para o reino de 
Deus, para propagar esta boa notícia que Jesus veio para me salvar, então, o evangelho 

puro e simples é a vinda de Cristo e aceitar é ter a vida eterna. Senão, não temos a vida 
eterna porque nunca seremos bonzinhos suficientes, somos pecadores, somos destinados 
ao inferno, infelizmente, por causa do nosso pecado, mas Deus não quer isso e nos deu 

Seu Filho.  (Fragmento extraído da entrevista realizada em 20 jan. 2015) 
 

Assim como Asafe, a visão de Talita no que diz respeito a “ser evangélico” – “é 

entender o trabalho de Jesus na Cruz e aceitar o sacrifício dele em meu lugar. Meu 

substituto. Porque se não fosse Jesus eu não teria oportunidade de entrar no céu. Ninguém 

tem” e “é aquele que crer que Jesus é o único caminho para o céu. Aceita ele como seu 

Salvador pessoal” – é uma das formas de interpretação da morte de Jesus, oriunda de um 

grupo evangélico específico, nesse caso, daqueles que seguem o segmento religioso 

protestantismo evangélico.  

Concluímos, portanto, através dos relatos de Asafe e Talita, que cada indivíduo 

tem sua perspectiva e horizonte de compreensão por estar inserido em contextos culturais 

e sociais singulares (RISAGER, 2006). Os contextos social e cultural nos quais Asafe, 

Talita e Késia estão inseridos desde seu nascimento até os dias de hoje contribuíram e 

contribuem para a construção de seus recursos linguísticos e culturais e, 
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consequentemente, de suas identidades. De acordo com Risager (2006, p. 25, tradução 

nossa):  

 

Cada um desses participantes [...] tem uma história de vida única 
quando se trata de recursos linguísticos e culturais. Todos aprenderam 
sua primeira língua e segunda língua em contextos sociais e culturais 
particulares, e seus recursos linguísticos e culturais são uma parte 
importante da sua identidade. Cada um desses recursos contribui para 
uma perspectiva individual e um horizonte de compreensão [...].70 

 

Ao interagir com outros sujeitos, novas perspectivas e horizontes de 

compreensão são construídos através do contato com a languaculture que perpassa esse 

cenário de interação. Sendo assim, envolvidos pela heterogeneidade, os indivíduos 

interpretam os mais diversos tipos de personagens sociais e seus papéis sociais, conforme 

as variantes envolvidas no presente contexto (pessoas, situações etc.). Percebemos, no 

entanto, que a perspectiva e o horizonte de compreensão de Talita, Asafe e Késia, no que 

diz respeito aos princípios religiosos, são semelhantes – fator que se justifica pelo fato 

dos três terem tido sua formação teológica e desenvolvido o trabalho missionário nos 

mesmos lugares: MNT e SIL.   

Outro fragmento da fala de Talita que destacamos com o intuito de ilustrar o 

discurso religioso foi: “Senão, não temos a vida eterna porque nunca seremos bonzinhos 

suficientes, somos pecadores, somos destinados ao inferno, infelizmente, por causa do 

nosso pecado, mas Deus não quer isso e nos deu Seu Filho”. Essa fala reafirma a “natureza 

pecadora do ser humano”, temática discutida por Chaui (1997). De acordo com essa 

autora, o cristianismo, contrapondo-se à antiga concepção ética, defende que “somos 

seres fracos, pecadores, divididos entre o bem (obediência a Deus) e o mal (submissão à 

tentação demoníaca)” (CHAUI, 1997, p. 342). Essa concepção baseia-se na ideologia de 

que “precisamos do auxílio divino para nos tornarmos morais” (p. 342), diferentemente 

da concepção dos antigos filósofos gregos e romanos que defendia a ideia de que todos 

nós somos capazes “de dominar e controlar a desmesura passional de nossos apetites e 

desejos, havendo uma força interior (a vontade consciente) que nos tornava morais” (p. 

342). 

                                                                 
70 “Each of those participants [...] has a unique life history when it comes to linguistic  and cultural resources. 

They have all learned their first language and other languages in particular social and cultural contexts, and 

their linguistic and cultural resources are an important part of their identity. Each of them contributes with 

an individual perspective and horizon of understanding.” 
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Com base nas vozes de Asafe e Talita (recortes 17 e 18), foi possível elaborar o 

domínio cultural de Atribuição (X é uma atribuição de Y), em que Y = ser evangélico. 

Lembremo-nos que essas atribuições foram construídas a partir dos relatos dos 

missionários protestantes evangélicos deste estudo e, por isso, são restritas por refletir 

exclusivamente a languaculture desse grupo religioso. Com certeza, outros grupos 

cristãos protestantes possuem suas próprias práticas linguístico-discursivas que 

resultariam em outras perspectivas e outros horizontes de compreensão. 

 

Domínio cultural 8: X é uma atribuição de ser evangélico protestante. 

 

Aceitar Jesus como salvador pessoal 

Aceitar o sacrifício de Jesus em nosso lugar 

Crer na promessa da vida eterna 

Crer no evangelho (nas boas novas do nascimento de Jesus Cristo, em 

morte e ressurreição) 

Crer que Jesus deu sua própria vida por nós  

Crer que Jesus é o único caminho para o céu 

Crer que nossos pecados podem ser perdoados por Deus 

Entender o trabalho de Jesus na cruz  

Entender que Jesus é a única porta para o céu 

Fazer boas obras 

Não ser somente cristão  

Saber que somos pecadores e destinados ao inferno 

 

 

 

é uma atribuição de ser evangélico 

protestante. 

 

Apresentamos agora os recortes que ilustram os significados culturais atribuídos 

pelo grupo de missionários católicos romanos franciscanos ao ato de “ser católico”. Os 

seguintes relatos feitos por Éber (Recorte 19), Miguel (Recorte 20) e Abiel (Recorte 21) 

resultam da pergunta de pesquisa “Para o senhor, o que significa ser católico?” Iniciemos, 

portanto, a análise com o relato de Éber. 

 

 

Recorte 19: Imitar Jesus Cristo  

 

Éber: O que significa ser católico? É como imitar Jesus Cristo. De tentar imitar Ele. 
Como Ele enfatizou: “Aprendei de mim porque sou manso e humilde”. Ele valoriza muito 

estas duas virtudes. Se quiser ser cristão, primeiro, mansidão e humildade. E até hoje 
estou aprendendo. Eu gosto de fazer uma comparação entre mansidão e o para-choque. 

O para-choque para o choque. Então, a mansidão é isto. Alguém me insulta e eu não 
pago mal com mal, não. Temos que passar por cima. Temos que ser homens de paz, 
respeitar, principalmente, nós franciscanos. É uma característica de São Francisco, de 

transmitir paz. Paz e bem é nosso lema. (Fragmento extraído da entrevista realizada em 
9 mar. 2015)  
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Segundo Éber, ser católico é tentar imitar Jesus, que se caracterizava como um 

homem manso e humilde. Percebemos nessa resposta uma fala provida de outras vozes 

decorrentes do discurso religioso. Embora Éber não tenha feito menção à Bíblia ao dar 

sua resposta, percebemos que ela está embasada na passagem bíblica que diz: “tomai 

sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e 

encontrareis descanso para as vossas almas” (Mateus 11:29). No entanto, diferentemente 

dos protestantes evangélicos deste estudo que citam trechos bíblicos, mencionando 

capítulos e versículos sem recorrer à Bíblia no momento de suas falas, é possível perceber 

que os missionários franciscanos também fazem menção à Bíblia, porém de forma mais 

sutil, sem necessariamente dizer que sua resposta está em consonância com ela.   

Segundo Risager (2006), o indivíduo desenvolve seu recurso linguístico ao 

longo da vida através da interação com os mais diversos tipos de redes sociais. Todas as 

redes sociais, de certa forma, colaboram para a construção da identidade do indivíduo. 

Podemos identificar o grupo social do qual um indivíduo faz parte simplesmente 

analisando seus recursos linguísticos e seu uso da língua nas atividades diárias. É possível 

perceber isso quando Éber diz: “Temos que ser homens de paz, respeitar, principalmente, 

nós franciscanos”. Ao se encaixar no grupo social dos franciscanos – excluindo-se dos 

demais grupos católicos existentes no mundo –, Éber busca seguir padrões de 

regularidade, nesse caso, mencionando um “lema” compartilhado pelos demais membros 

do grupo religioso do qual faz parte: “É uma característica de São Francisco, de transmitir 

paz. Paz e bem é nosso lema”. Ao fazer uso do lema, ele reafirma sua identidade de 

missionário católico franciscano, que se resume em desenvolver a principal característica 

de São Francisco, ser homem de paz e bem.  

 

Recorte 20: A salvação na cruz  

 

Miguel: A palavra “católico” tem significado universal, ou seja, no mundo inteiro, esta 
é a igreja de Jesus. Cristo que institui e deixou com a tarefa de evangelizar, de ir a todos 

os povos pregai o evangelho. Então, a igreja tem certamente diversos aspectos, cada 
cultura é pouco diferente, mas a catolicidade é perceber que quando celebramos a missa 

é a missa em todo o mundo e também os mesmos ritos de todas as igrejas ortodoxas como 
foi celebrado no tempo apostólico dos primeiros e segundos séculos. As liturgias 
adaptam a cada cultura, mas a essência que celebramos é a mesma. Celebramos a missa 

de Cristo e fazemos memória do sacrifício de Cristo na cruz e do ato salvador de Cristo. 
(Fragmento extraído da entrevista realizada em 5 maio 2015) 
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Para Miguel, ser católico é “fazermos memória do sacrifício de Cristo na cruz e 

do ato salvador de Cristo”, princípio básico compartilhado também pelo segmento 

protestantismo evangélico. Por outro lado, ao darmos continuidade à análise de sua fala, 

deparamo-nos com a seguinte afirmação: “esta é a igreja de Jesus”. Compreendemos que 

as demais igrejas, de certa forma, foram excluídas pelo missionário franciscano, ou seja, 

não são consideradas “igreja de Jesus”.  

Para que haja uma identidade é necessário ter uma diferença como referência: 

“Identidade e diferença estão em uma relação de estreita dependência” (SILVA, T., 2007, 

p. 74). Isto é, a afirmação de que somos algo remete a uma extensa cadeia de “negações”, 

e o mesmo ocorre com as afirmações sobre diferença: elas somente “fazem sentido se 

compreendidas em sua relação com as afirmações sobre a identidade” (p. 74). No caso de 

Miguel, portanto, sua fala ilustra a visível diferença entre os mais diversos tipos de 

religiões e segmentos religiosos existentes no mundo: ser católico significa não ser 

evangélico, seguir rito X e não rito Y, acreditar que “Cristo que institui e deixou com a 

tarefa de evangelizar” e não Buda, por exemplo; e assim por diante. 

Silva (2007, p. 76) afirma que “identidade e diferença partilham uma importante 

característica: elas são o resultado de atos de criação linguística”. Nas palavras do autor,  

 

[...] a identidade e a diferença têm que ser ativamente produzidas. Elas 
não são criaturas do mundo natural ou de um mundo transcendental, 
mas do mundo cultural e social. Somos nós que as fabricamos, no 
contexto de relações culturais e sociais. A identidade e a diferença são 
criações sociais e culturais. (SILVA, T., 2007, p. 76).   

 

Podemos dizer que as liturgias, também construtos sociais e culturais, são pontes 

em que perpassam línguas e culturas distintas. Nas palavras de Miguel: “As liturgias 

adaptam a cada cultura, mas a essência que celebramos é a mesma”. Ou seja, o ato 

tradicional de celebrar missas permanece – representando uma languaculture –, mas as 

liturgias (conjunto dos elementos e práticas instituído por uma igreja ou seita religiosa: 

orações, cerimônias, sacramentos, objetos de culto etc.) adaptam-se a cada “cultura”, ou 

melhor, a cada contexto cultural, dando espaço a outras languacultures.  

Por último, Miguel afirma que ser católico é celebrar missa e seguir a tradição 

do catolicismo que há séculos se faz presente no Brasil. Os ritos do catolicismo chegaram 

ao Brasil juntamente com os portugueses em 1500. De acordo com César (2000, p. 20), 

“no quarto dia após a ‘descoberta’, no domingo dia 26 de abril, Dom Henrique Soares de 

Coimbra celebrou a primeira missa em território brasileiro”. É interessante ressaltar que, 
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como fruto da tradição, o domingo ainda é o dia reservado pelas famílias brasileiras para 

ir à igreja. Outras heranças dos ritos do catolicismo deixadas pelos portugueses incluem: 

dar nomes religiosos aos acidentes geográficos do litoral brasileiro, colocar cruzes em 

lugares públicos como escolas e hospitais, fazer o sinal da cruz ao passar pela porta de 

igrejas etc. (CÉSAR, 2000).   

Concluímos afirmando que com os colonizadores portugueses vieram sua 

religião, língua e cultura, e seu contato com aquelas já existentes no território brasileiro 

ocorreu de forma nada harmoniosa. Entretanto, em meio aos conflitos linguístico-

culturais, surgiu um país multirreligioso – fator que contribui para a construção da 

languaculture e da identidade do povo brasileiro e dos imigrantes que optaram por viver 

na pátria Brasil.     

 

Recorte 21: Seguir as pegadas de Cristo  

 

Abiel: Como religiosos precisamos seguir as pegadas de Cristo. Hoje em dia, o povo vai 
para a igreja, somos todos iguais, os evangélicos batistas, presbiterianos, anglicanos. 
Aqui nós temos mais recursos para santificar, mas todo cristão deve ser fiel dentro da 

igreja, né? O que acontece que muitas igrejas vivem em função de dinheiro. Uma vez, o 
homem vendeu a igreja e todos os membros! É usar Deus para outra coisa. (Fragmento 

extraído da entrevista realizada em 10 mar. 2015) 
 

Abiel, por sua vez, apresenta uma visão totalmente diferente da de Miguel 

(Recorte 20). Ao afirmar que “somos todos iguais, os evangélicos batistas, presbiterianos, 

anglicanos”, ele demonstra ter uma visão intercultural dos segmentos do cristianismo, ou 

seja, a aceitação do outro respeitando a diversidade. Esse discurso de igualdade ilustra 

um dos cinco saberes (savoirs) formulados por Byram e discutidos nos estudos de Corbett 

(2003) e Hall (2012): saber ser (savoir-être), isto é, saber relativizar e valorizar as atitudes 

e concepções do outro, uma das habilidades consideradas indispensáveis para 

desenvolver a competência intercultural. Por outro lado, Abiel faz uma afirmação que 

coloca o catolicismo em posição de superioridade: “aqui nós temos mais recursos para 

santificar”. A palavra “mais” empregada pelo missionário católico indica que os demais 

segmentos religiosos podem até ter “recurso para santificar”, mas talvez não em grande 

quantidade ou eficácia se comparados aos do catolicismo. 

A comparação continua na fala do missionário franciscano ao afirmar que, de 

certa forma, há outros grupos cristãos que são “infiéis”: “Mas todo cristão deve ser fiel 

dentro da igreja, né? O que acontece que muitas igrejas vivem em função de dinheiro”. 
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Abiel, portanto, faz uma exclusão com base na diferença, definida como “aquilo que o 

outro é” (SILVA, T., 2007, p. 74), colocando-se em posição de superioridade perante a 

“existência” de dois grupos mencionados por ele: “os fiéis” (as igrejas que não vivem em 

função de dinheiro) versus “os infiéis” (as igrejas que vivem em função de dinheiro)”, o 

certo (eu) versus o errado (o outro).   

A partir das narrativas de Éber (Recorte 19), Miguel (Recorte 20) e Abiel 

(Recorte 21), foi possível construir o domínio cultural de Atribuição (X é uma atribuição 

de Y), em que Y = ser católico.  

 

Domínio cultural 9: X é uma atribuição de ser católico romano franciscano. 

 

Imitar Jesus Cristo 

Ser manso 

Ser humilde 

Respeitar 

Evangelizar 

Celebrar missas 

Ter fé 

Fazer memória do sacrifício de Cristo na cruz  

Fazer memória do ato salvador de Cristo 

Seguir as pegadas de Cristo 

Fazer votos à pobreza, castidade e obediência  

Santificar 

 

 

 

 

é uma atribuição de ser católico.   

 

 

 

Em suma, apresentamos todas as características apontadas pelos missionários 

romanos católicos franciscanos que definem o ser católico. Separamos este momento, no 

entanto, para enfatizar que o discurso católico romano franciscano não foi tão coeso como 

o discurso protestante evangélico, representado por Asafe e Talita (recortes 17 e 18). A 

divergência ocorrida no discurso católico pode ser possivelmente justificada por dois 

fatores que julgamos ser significativos: o lugar de formação missionária do grupo e a 

nacionalidade dos missionários. O discurso protestante evangélico foi representado por 

estadunidenses que estudaram e frequentaram as mesmas instituições missionárias (MNT 

e SIL), ao contrário do discurso católico, que foi representado por pessoas de 

nacionalidades diferentes (dois estadunidenses e um alemão) que estudaram em 

universidades distintas e frequentaram lugares (seminários, paróquias etc.) também 

distintos. Vale ressaltar, também, que embora os grupos sociais ofereçam a oportunidade 

de compartilhar certos padrões de regularidade que classificam as pessoas como membros 

desses grupos (SPENCER-OATEY; FRANKLIN, 2009), cada pessoa é um ser único, ou 

seja, carrega sua própria languaculture e subjetividade.       
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Embora não seja nosso objetivo fazer uma análise comparativa entre os dois 

grupos religiosos representados pelos participantes deste estudo (protestantismo 

evangélico e catolicismo romano franciscano), não poderíamos ignorar o fato de que a 

língua e a cultura que fluem em cada um desses grupos foram fatores significativos para 

que os indivíduos, como sujeitos únicos, construíssem os significados culturais em 

relação a várias temáticas aqui discutidas, tais como ser missionário(a) no Brasil, o papel 

da igreja para o cristão, o papel da Bíblia para o cristão e, principalmente, o seu papel 

como protestante evangélico/católico romano franciscano. Acreditamos, portanto, que 

acentuar a diferença entre os dois grupos é uma forma de comprovar que, de fato, cada 

indivíduo carrega consigo “fragmentos de cultura, determinados através de suas 

características pessoais e sociais” (TEDESCO, 2006, p. 285). Conforme pudemos notar 

a partir das narrativas que nos possibilitaram a construção dos domínios culturais de 

Atribuição (domínios culturais 8 e 9), todos os missionários em foco, embora fizessem 

uso de palavras distintas durante as narrativas de suas histórias de vida, estão 

fundamentados no cristianismo e buscam o fortalecimento de sua fé e ter Jesus como 

Salvador. Os missionários, tanto os protestantes evangélicos quanto os católicos romanos 

franciscanos, acreditam que todos os indivíduos devem “seguir as pegadas de 

Cristo/imitar Jesus Cristo”, “crer no evangelho (no nascimento de Jesus Cristo, em sua 

morte e ressurreição)” e “entender o trabalho de Jesus na cruz”.   

É nítida a diferença do emprego de palavras/expressões entre os grupos 

religiosos ora analisados. Os missionários evangélicos, por exemplo, usam os termos 

“promessa”, “vida eterna”, “boas novas (evangelho)”, “céu”, “pecado”, “perdão”, 

“salvação”, “inferno” etc., ao passo que os missionários católicos fazem uso de palavras 

do tipo “mansidão”, “humildade”, “respeito”, “missa”, “votos”, “santificar”, conforme 

ilustram os domínios culturais de Atribuição “ser evangélico” (domínio cultural 8) e “ser 

católico” (domínio cultural 9). Tais palavras, em suma, são empregadas pelo grupo de 

imigrantes missionários cristãos para explicar e enfatizar que as atuais ações dos seres 

humanos na Terra os conduzirão a um lugar já destinado após sua morte. 

Além das semelhanças entre os grupos, identificamos também as diferenças que, 

conforme mencionado, constituem uma forma de inclusão/exclusão, isto é, de acentuar o 

pertencimento a determinado grupo em detrimento de outro. Para os protestantes 

evangélicos, por exemplo, só há “um único caminho/uma única porta” que direciona o 

indivíduo à salvação, à vida eterna no céu através de Jesus. Para eles, em especial aqueles 

que demonstram ter uma visão fundamentalista, sem Jesus, o indivíduo é considerado 
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“pecador predestinado ao inferno”. Por sua vez, os católicos romanos franciscanos, 

baseando-se em seus princípios religiosos, não colocam o indivíduo nesse xeque-mate: 

ou céu ou inferno. Mencionando a necessidade de se preparar para a “vida” pós-morte, 

sem especificar como ela será, afirmam, de forma branda, que os indivíduos devem ser 

mansos e humildes, ter respeito pelos outros e, assim, buscar a santidade que envolve 

votos de pobreza, castidade e obediência, em sintonia com o que acreditam ter sido feito 

por Jesus.  

Percebemos que a religião apresenta fortes aspectos culturais que se manifestam 

de vários modos na concepção e orientação de vida do grupo de missionários em foco: 

em seu discurso, nos valores, na maneira como interagem com o outro, na forma pela qual 

mantêm a conversação, em suas atitudes e seu comportamento nas diversas atividades e 

eventos cotidianos (SPENCER-OATEY; FRANKLIN, 2009). Segundo Spencer-Oatey e 

Franklin (2009, p. 41, tradução nossa): “a religião é importante na vida das pessoas em 

todos os grupos culturais”.60 Ela é, de certa forma, o norte que direciona as pessoas, que 

as faz sentir-se pertencentes a um grupo e que dá sentido a tudo que vivenciam na Terra 

por acreditarem que todo sacrifício é compensado por um sacrifício maior ao seu: o de 

Jesus na cruz por todos nós. 

Uma vez alcançado o objetivo desta seção, que se resume em apresentar parte 

das histórias de vida dos missionários com o intuito de descrever como era seu mundo 

comum e como ocorreu o chamado à aventura (CAMPBELL, 1949), damos continuidade 

à descrição e análise da jornada de nossos heróis relatando na seção que se segue os 

acontecimentos que marcaram a viagem que os conduziu ao Brasil a fim de desenvolver 

o trabalho missionário. 

 

3.2 A viagem rumo ao Brasil 
 
 

Vimos até agora que os missionários imigrantes participantes deste estudo 

percorreram alguns dos passos que compõem a jornada do herói (CAMPBELL, 1949), 

sendo eles: mundo comum, chamado à aventura e encontro com o mentor ou auxílio 

sobrenatural. Neste momento, descrevemos outro passo do arquétipo de Campbell, 

denominado “travessia do primeiro limiar”.  

De acordo com Campbell (2007, p. 82):  

 

                                                                 
60 “Religion is important in the lives of people across cultural groups .”  
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Tendo as personificações do seu destino a ajudá-lo e a guiá-lo, o herói 
segue sua aventura até chegar ao “guardião do limiar”, na porta que leva 
à área da força ampliada. Esses defensores guardam o mundo nas quatro 
direções – assim como em cima e embaixo –, marcando os limites da 
esfera ou horizonte de vida presente do herói.72 

 

Geralmente, segundo Campbell (1949), essa fase é marcada por trevas, pelo 

desconhecido e por perigos. Todavia, mesmo diante desses obstáculos, o herói decide 

ingressar no novo mundo. A escolha em ir ou ficar, grosso modo, está embasada em sua 

própria vontade ou em algo que o compeliu a ultrapassar a porta. 

Neste estudo, metaforicamente afirmamos que o “guardião do limiar” foi a 

viagem rumo ao Brasil. Consideramos que essa fase da história de vida dos missionários 

imigrantes – a viagem que consiste em abdicar da vida em sua terra natal para se aventurar 

em um novo mundo totalmente desconhecido e divergente – seja o “defensor” da porta 

de acesso ao novo mundo. Ou seja, “sobrevivendo” à viagem, não retornando para seu 

mundo comum, os participantes concluem mais essa fase da jornada do herói com êxito.  

Vejamos a seguir os fragmentos que relatam essa fase da jornada e, 

posteriormente, a análise correspondente. Iniciemos com o recorte que ilustra a voz de 

Talita.      

 

Recorte 22: Viagem tranquila  

 

Pesquisadora: A vinda ao Brasil foi tranquila?  
Talita: Foi. Foi. Ah... Tivemos que esperar um ano para recebermos o visto permanente. 
Naquela época deram visto permanente mais ou menos fácil. É recebemos. Aí fomos para 

Miami. Nosso voo foi cancelado, mas ficamos lá. E acho que no dia seguinte que deu 
para nós virmos. Tínhamos dois filhos naquela época. Um menino de 2 anos e uma 

menina de 1 ano. [...] foi tranquila. Fomos de avião para Manaus, mas aí para a aldeia 
fomos de avião até Tabatinga que fica na divisa da Colômbia e Brasil e pegamos o voo 
da Asas de Socorro. De Tabatinga para outra cidade e fomos a pé para a aldeia que dava 

mais uma hora.  
Pesquisadora: Vocês vieram sozinhos? 

Talita: Sozinhos. Eu, meu esposo e dois filhos. Minha família.   
(Fragmento extraído da entrevista realizada em 20 jan. 2015)  
 

Talita, prestes a completar seus 27 anos de idade, veio ao Brasil no dia 28 de 

fevereiro de 1974 para desenvolver o trabalho missionário com sua família, composta por 

                                                                 
72 “With the personifications of his destiny to guide and aid him, the hero goes forward in his adventure 

until he comes to the ‘threshold guardian’ at the entrance to the zone of magnified power. Such custodians 

bound the world in the four directions – also up and down – standing for the limits of the hero's presente 

sphere, or life horizon” (CAMPBELL, 1949, p. 71). 
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seu marido e seus filhos. Seu primeiro lócus de trabalho foi uma aldeia indígena – cujo 

nome não foi mencionado pela participante por não se lembrar – localizada na divisa entre 

a Colômbia e o Brasil. Sem ter vivenciado alguma situação que marcasse sua vinda ao 

Brasil, Talita afirma ter sido uma viagem tranquila.   

Ao narrar sua história de vinda ao Brasil, Talita menciona Asas de Socorro. Por 

ser uma instituição presente na vida dos três missionários evangélicos deste estudo, dando 

a eles apoio no trabalho missionário, achamos relevante reservar este momento para 

descrever seus principais conceitos e propósitos.  

Asas de Socorro, cujo lema é “Dando asas aos que dão suas vidas”,61 é uma 

instituição que traz grandes contribuições ao trabalho missionário no Brasil. Tendo 

iniciado suas atividades em 1955, com a chegada de dois pilotos-mecânicos estrangeiros 

enviados pela Mission Aviation Felowship (MAF)62 (sem nenhum avião), a Asas de 

Socorro, nos dias de hoje, conta com uma frota de oito aeronaves, um barco e duas 

unidades móveis de saúde, além de uma equipe formada por 77 missionários, 26 

funcionários e dois estagiários, cristãos, que oferecem sua formação e conhecimento nas 

áreas de aviação, saúde, educação, cultura, administração etc. para servir a organização e 

ser cooperadores das ações de desenvolvimento e transformação realizadas por ela.  

Sua sede administrativa está localizada em Anápolis (GO) e as outras quatro 

bases de operação em cidades estratégicas da Região Norte, sendo elas Manaus (AM), 

Santarém (PA), Boa Vista (RR) e Porto Velho (RO). A Asas de Socorro é 

 

[...] uma organização cristã missionária, comprometida com a busca 
pela excelência para atuar em logística aérea e humanitária, apoio e 
desenvolvimento socioambiental, com o propósito de servir a Deus 
junto a populações de difícil acesso e em situação de risco na Amazônia. 
Desejamos ser uma referência de atuação missionária na Amazônia 
segundo uma cosmovisão cristã de sustentabilidade – mais presente, 
mais longe e mais rápido! (ASAS..., [2016]).  

 
Por sua vez, os valores pregados pela organização são os seguintes: 

 
Nosso compromisso missionário e nossas ações fundamentam-se na 
Palavra de Deus. Conhecer, vivenciar e proclamar o Evangelho de Jesus 
nos motiva a servir a Deus e ao próximo, como filhos obedientes e 
dedicados. [...] Valorizamos e incentivamos a busca pela integridade, 

                                                                 
61 Disponível em: <http://asasdesocorro.org.br>. Acesso em: 14 jun. 2016. 
62 A MAF, cujo lema é “compartilhando o amor de Jesus Cristo por meio da aviação e tecnologia para que 

as pessoas isoladas podem ser física e espiritualmente transformadas”, é uma organização cristã que visa 

servir as pessoas que lidam com desafios decorrentes do isolamento em regiões como África, Ásia, Eurásia 

e América Latina, fornecendo aviação, comunicação e serviços de tecnologia . Disponível em: 

<http://www.maf.org>. Acesso em: 14 jun. 2016. 
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profissionalismo, segurança e competência em todas as atividades de 
Asas de Socorro com o objetivo de honrar a Deus e servir com 
excelência. [...] Somos uma equipe comprometida com o chamado 
missionário e com a missão organizacional. Priorizamos o crescimento 
pessoal e em equipe compreendendo que na interdependência e mútuo 
apoio nos fortalecemos para cumprir objetivos comuns para o Reino de 
Deus. [...] Buscamos atuar de maneira íntegra e transparente como 
mordomos dos recursos a nós confiados, desenvolvendo-os de maneira 
responsável e sustentável. [...] Compreendemos que a prática do amor 
deve permear todas as nossas relações gerando respeito, generosidade 
e valorização para com todas as pessoas envolvidas em nossa dinâmica 
de atuação: missionários, voluntários, colaboradores, parceiros e todos 
os que de alguma forma são beneficiados em nossas ações e projetos. 
[...] Valorizamos a participação voluntária, a cooperação e a mútua 
aprendizagem como elementos que podem contribuir na construção de 
estratégias coletivas de inovação e de enfrentamento de realidades e, 
sendo assim, estimulamos o voluntariado, o desenvolvimento de 
parcerias e o trabalho em rede com organizações que se alinhem aos 
nossos valores contribuindo para o cumprimento de nossa missão 
organizacional em prol do Reino de Deus. (ASAS..., [2016]). 

  
Seu público-alvo é composto por crianças e adolescentes, mulheres, idosos, 

indígenas, negros e/ou quilombolas, famílias, vítimas de violência sexual, lideranças 

comunitárias, autoridades locais, comunidades locais e outras organizações não 

governamentais (ONGs). 

Damos continuidade ao estudo apresentando a narrativa de Késia sobre sua vinda 

ao Brasil. Tendo em vista que a narrativa foi extraída de um dos livros escritos pela 

missionária, percebemos um discurso mais elaborado, próprio do texto escrito, diferente 

dos relatos de Talita e dos demais participantes, estes fruto da transcrição de entrevistas 

orais. Logo de início, percebemos a maneira típica de iniciar a narração de uma história: 

“Era uma vez...”. No caso de Késia, a participante inicia sua história com a data de sua 

chegada ao Brasil: “Era 21 de junho de 1952...”. 

 

Recorte 23: Em meio à turbulência, chegamos ao Brasil  

 

Késia: Era 21 de junho de 1952. [Minha filha] tinha cinco meses e dormia em meus 

braços. Estávamos no Aeroporto Internacional de Miami cercado por amigos que 
cantavam “Deus vai cuidar de você”. E assim foi! Acenamos para aquelas queridas 

pessoas que nos mostraram tanto amor e carinho e saímos em meio à noite em direção 
ao avião. [...]. Eu nunca tinha voado antes. Foi emocionante e ao mesmo tempo 
amedrontador olhar para baixo enquanto o avião decolava e ver as luzes cintilantes de 

Miami ficando cada vez menores. [...] Após nosso avião ter deixado Trinidad, passamos 
por uma forte turbulência e minha tranquilidade inicial, de repente, deixou-me. Eu 

agarrei o braço de Asafe e o apertei com tanta força que deixei marcado. Pensem, que 
bobeira, né? Isso me faz pensar na piada do pintor que sua escada quebrou e ele segurou 
com força o pincel para não cair. Fico feliz que o Senhor não escolheu aquele momento 
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para me provar que minha confiança estava na pessoa errada. Por volta das 2h, no dia 

23 de junho, mais de vinte e sete horas após ter deixado Miami, nosso avião pousou no 
aeroporto de Belém. Finalmente chegamos ao Brasil.63 (Fragmento extraído do livro “B”) 

 
Conforme mencionado, o relato de Késia é um fragmento de um texto narrativo. 

Percebemos a coesão e coerência próprias de um texto revisado e a cronologia da 

narrativa: começo, meio e fim. Késia faz uso de várias palavras descritivas que dão vida 

ao texto – o que faz com que o leitor se envolva na trama e possa também, de certa forma, 

sentir as sensações da missionária nesse passo de sua jornada: “Foi emocionante e ao 

mesmo tempo amedrontador olhar para baixo enquanto o avião decolava e ver as luzes 

cintilantes de Miami ficando cada vez menores”.   

Parte da narrativa de Késia, “Estávamos no Aeroporto Internacional de Miami 

cercado por amigos que cantavam ‘Deus vai cuidar de você’. E assim foi!”, ilustra atitudes 

e discurso religioso típicos dos protestantes evangélicos: oração, canto de hinos (inclusive 

em ambientes públicos) e palavras que reforçam que “Deus cuida de seus filhos”. 

Segundo Spencer-Oatey e Franklin (2009, p. 41, tradução nossa), todo grupo tem sua 

cultura que pode se manifestar de várias formas, “inclusive nos valores, crenças e 

orientações de vida de seus membros, em suas convenções comunicativas, em suas 

políticas e procedimentos, e em suas construções, rituais e comportamentos”.64 

Assim como os amigos do casal estavam confiantes de que naquele momento 

Deus cuidaria deles, Késia e Asafe também estavam. Nas palavras de Késia: “acenamos 

para aquelas queridas pessoas que nos mostraram tanto amor e carinho e saímos em meio 

à noite em direção ao avião”. Deixando familiares, amigos e uma história nos Estados 

Unidos, voaram com a filha de cinco meses de vida em seus braços com destino ao Brasil, 

para dar início ao trabalho missionário em uma comunidade indígena isolada. Todavia, a 

tranquilidade de Késia foi interrompida por uma forte turbulência, e mais uma vez o 

discurso religioso aflora na narrativa: “Fico feliz que o Senhor não escolheu aquele 

                                                                 
63 “It was june 21, 1952. Five-month-old [daughter] lay sleeping in my arms. We were at the Miami 

International Airport surronded by friends, and they were singing ‘God will take care of you’. This was it! 

We waved to those dear people who had show us so much love and care, and walked out into the night to 

board the plane. [...]. I had never flown before. It was both exciting and frightened to look down as the 

plane lifted and the twinkling lights of Miami grew smaller and smaller. [...] After our plane left Trinidad 

there was considerable turbulance, and my earlier tranquility suddenly left me. I grasped Asafe’s arm and 

squeezed so tightly that I left an imprint. Now, wasn’t that silly? It makes me think of the joke about the 

printer whose ladder broke, and he held on tightly to the paint brush so he wouldn’t fall. I’m glad the Lord 

didn’t choose that time to prove to me that my trust was ill-placed. About 2:00 a.m. on June 23, over twenty-

seven hours after leaving Miami, our plane landed at the airport in Belém. We had finally arrived in Brazil.” 
64 “The culture of a religious (sub-)group can be manifested in a variety of ways, including in members ’ 

values, beliefs and orientations to life, in their communicative conventions, in their policies and procedures, 

and in their buildings, rituals and behaviors.” 
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momento para me provar que minha confiança estava na pessoa errada”, ou seja, segundo 

o ponto de vista de Késia, não seria o piloto, seu cônjuge Asafe ou qualquer outra pessoa 

que a levaria em segurança ao Brasil, mas, sim, Deus. Tendo como ponto de apoio o 

Salmo 37:5, que diz “entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará”, 

Késia acreditava que crer na proteção divina era o que lhe bastava em meio àquela terrível 

turbulência e que mal algum iria lhe acontecer.     

 

Recorte 24: De cargueiro rumo ao Brasil  

 

Pesquisadora: Como foi sua viagem ao Brasil? 

Éber: Em 7 de dezembro de 1960 aportamos lá no Rio de Janeiro, aceitaram meu pedido 
e fui para o Brasil. Chegamos sob chuva, ficamos uma semana e viemos para Goiás. Nós 
saímos de Nova Iorque em uma cargueira. Não era um navio de turismo. Então, nossas 

cabines eram muito apertadas e os marinheiros de nosso navio eram da Europa. E 
também, o cardápio da comida no navio era muito difícil para nós acostumarmos. E 

também, a tempestade no mar. O navio balançando, dificultava dormir e causava 
vômitos. Foi uma viagem um pouco difícil.    
Pesquisadora: O senhor veio com mais alguém?  

Éber: Vim com mais três. 
Pesquisadora: Também para serem missionários.  

Éber: Também! (Fragmento extraído da entrevista realizada em 9 mar. 2015)  
 

Conforme já mencionamos, enfrentar a viagem significa metaforicamente 

“atravessar o primeiro limiar” (CAMPBELL, 1949). Segundo Campbell, o herói precisa 

vencer o “guardião do limiar”, as trevas, o desconhecido e o perigo para prosseguir sua 

jornada até o momento de êxito e recompensa. Durante a viagem, Éber teve que enfrentar 

todos esses “defensores do limiar”, representados pelo desconforto de viajar em um navio 

cargueiro, o aperto da cabine que mal o acomodava, a comida atípica que lhe era servida 

e a tempestade em alto mar, o que fazia com que o navio balançasse muito, causando-lhe 

insônia e vômitos. Tudo isso contribuiu para que a viagem rumo ao Brasil fosse definida 

pelo missionário franciscano como “um pouco difícil”. 

É importante lembrar que, mesmo que Éber não tenha vindo em um navio de 

turismo, os meios de transporte na década de 1960 não possuíam os amparos tecnológicos 

de um navio moderno – o que contribuiu para que a viagem não fosse vista de forma 

positiva pelo missionário. No entanto, mesmo tendo que lidar com tantos contratempos 

durante a viagem, Éber não “recusou o chamado” e chegou ao Rio de Janeiro em 7 de 

dezembro de 1960, disposto a desenvolver o trabalho missionário no território brasileiro.    
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Recorte 25: Bota fora!  

 

Pesquisadora: E como foi sua vinda ao Brasil? Alguma experiência que gostaria de 

compartilhar?  
Abiel: Fizeram um bota fora para nós. Viajávamos em um cargueiro. Colocavam três, 
era mais barato para eles lá. Mas não estava vindo neste momento. Já tinha seis meses 

que estávamos esperando e não vinha. O pessoal falava: “Já fizemos vários bota fora e 
ainda estão aqui?” (risos). Então, resolveram nos colocar em um navio. Como não estava 

cheio, pudemos ficar com os outros passageiros. (Fragmento extraído da entrevista 
realizada em 10 mar. 2015)  
 

 
Assim como Éber (Recorte 24), Abiel também viria ao Brasil sem luxo algum, 

em um cargueiro, da forma mais barata: “Viajávamos em um cargueiro. Colocavam três, 

era mais barato para eles lá”. Contudo, em virtude da falta de cargueiros na época, o 

missionário franciscano veio em um navio de turismo recebendo o mesmo tratamento que 

os demais passageiros. Conforme podemos notar, o missionário franciscano não 

menciona nenhum adjetivo durante sua narrativa para descrever a viagem, somente afirma 

que o navio não estava cheio, o que nos faz compreender que foi uma viagem positiva 

(“Então, resolveram nos colocar em um navio. Como não estava cheio, pudemos ficar 

com os outros passageiros”). Como os demais participantes deste estudo, Abiel também 

deixa uma história nos Estados Unidos, família e um grupo de amigos que incentivam sua 

vinda ao Brasil: “O pessoal falava: ‘Já fizemos vários bota fora e ainda estão aqui?’ 

(risos)”. Com 29 anos de idade, então, Abiel chegou ao Brasil e o estranhamento que não 

tivera durante a viagem ocorreu nas viagens interestaduais dentro do país, em razão da 

falta de infraestrutura das estradas em 1963, conforme descreveremos na seção 3.3, 

destinada à apresentação “dos primeiros desafios” (CAMPBELL, 1949) enfrentados pelo 

grupo de imigrantes missionários cristãos em tela, isto é, as situações que lhes causaram 

estranhamento ao se deparar com uma nova cultura e uma nova língua no Brasil.  

 

Recorte 26: Nada de extraordinário  

 

Pesquisadora: Como foi sua viagem de vinda ao Brasil? 
Miguel: Nada de extraordinário. Viemos de avião para cá e nos buscaram no aeroporto 

direto à Ordem. Cheguei em 1974. Aqui era diferente. A cidade ainda era pequena. Agora 
está crescendo muito. (Fragmento extraído da entrevista realizada em 5 maio 2015)  
  

Assim como Abiel, Miguel não narra nenhuma história específica que marcou 

sua viagem ao Brasil, resumindo a experiência como “Nada de extraordinário”. Conforme 

narra Miguel, “Viemos de avião para cá e nos buscaram no aeroporto direto à Ordem”. 



128 
 

Percebemos, a partir desse fragmento, uma disparidade entre a vinda desse missionário 

ao Brasil e a dos demais.  

Miguel chegou ao Brasil em 1974 e, com certeza, os voos aéreos tinham mais 

qualidade e conforto do que em 1952, data da vinda dos missionários Késia e Asafe 

(Recorte 23). Além do mais, Miguel já tivera experiências com viagens aéreas, enquanto 

Késia afirma ter sido aquela sua primeira viagem. Outra diferença destacada foi que 

Miguel veio de avião ao Brasil, Éber (Recorte 24) veio em um cargueiro e Abiel em um 

navio (Recorte 25), essas duas últimas com tempo maior de duração se comparadas à de 

Miguel. Ao chegar ao Brasil, Miguel foi recebido no aeroporto e conduzido de carro à 

Ordem, lugar arborizado, estruturado e organizado da melhor forma para receber o 

missionário imigrante. Por sua vez, Talita teve que andar a pé por volta de uma hora para 

chegar a um lugar isolado onde qualquer brasileiro sentiria forte estranhamento cultural, 

conforme narra (Recorte 22): “Fomos de avião para Manaus, mas aí para a aldeia fomos 

de avião até Tabatinga que fica na divisa da Colômbia e Brasil e pegamos o voo da Asas 

de Socorro. De Tabatinga para outra cidade e fomos a pé para a aldeia que dava mais uma 

hora”.  

Concluímos, portanto, que a “travessia do primeiro limiar” (CAMPBELL, 1949) 

de Miguel ocorreu de forma tranquila. A dificuldade surgiu após essa passagem, ao chegar 

ao Brasil e se deparar com a falta de infraestrutura que acentuava a diferença entre esse 

país e a Alemanha, seu país de origem. Nas palavras do missionário franciscano: 

“Cheguei em 1974. Aqui era diferente. A cidade ainda era pequena”. Os adjetivos 

empregados por Miguel, “diferente” e “pequena”, reforçam a separação entre “eu – meu 

mundo” e “o outro – seu mundo”, e qualquer situação que não se assemelha ao “meu 

mundo” é motivo de estranhamento, isto é, de não pertencimento e possível rejeição.  

Baseando-nos nos relatos dos imigrantes missionários participantes deste estudo 

(recortes 22 a 26) a respeito das histórias que marcaram suas viagens ao Brasil para aqui 

iniciar o trabalho missionário, construímos o domínio cultural de Atributo (X é uma 

atribuição de Y), em que X é uma atribuição à viagem ao Brasil. 
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Domínio cultural 10: X é uma atribuição à viagem de vinda ao Brasil.  

 

Tranquila 

Emocionante  

Amedrontadora 

Desconfortável 

Difícil 

Nada de extraordinário 

 

é uma atribuição à viagem de vinda ao Brasil.  

 

Concluímos, ao analisarmos o domínio de atribuição referente à viagem de vinda 

ao Brasil, que a travessia do primeiro limiar foi marcada por bons (“tranquila”, 

“emocionante”, “nada de extraordinário”) e maus momentos (“amedrontadora”, 

“desconfortável”, “difícil”), conforme a experiência vivida por cada um dos imigrantes 

missionários. Vimos que cada um deles veio ao Brasil em um ano diferente (de 1952 a 

1974), por meio de transportes distintos (avião, cargueiro, navio de turismo) e em 

situações singulares, sendo, assim, esperado que o sentimento em relação à viagem fosse 

subjetivo. Todavia, mesmo com as adversidades narradas, os heróis venceram os 

“guardiões”, ou seja, as situações que poderiam ser empecilhos para que os imigrantes 

missionários cristãos chegassem ao Brasil e aqui permanecessem para dar continuidade à 

sua jornada.  

Conforme afirma Campbell (1949), a escolha por atravessar o primeiro limiar é 

embasada na própria escolha do herói ou em algo que obriga a passagem pela porta. No 

caso dos participantes deste estudo, percebemos que essa fase é resultante de suas próprias 

vontades, conforme ilustra Éber (Recorte 24), “Em 7 de dezembro de 1960 aportamos lá 

no Rio de Janeiro, aceitaram meu pedido e fui para o Brasil”, como também de algo que 

os motivou a passar pela porta, nesse caso, a fé de que Deus está cuidando deles, conforme 

narra Késia (Recorte 23): “Estávamos no Aeroporto Internacional de Miami cercado por 

amigos que cantavam ‘Deus vai cuidar de você’. E assim foi!”; “Fico feliz que o Senhor 

não escolheu aquele momento para me provar que minha confiança estava na pessoa 

errada”.  

Portanto, após terem atravessado a porta que os insere no novo mundo, ou seja, 

ao chegar ao Brasil, os imigrantes missionários percorreram outros passos da jornada do 

herói marcados pela aventura dos desafios.  
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3.3 Diante dos primeiros desafios  

 

Segundo Campbell (1949), ao longo da jornada o herói pode passar pelo sexto 

passo, denominado “ventre da baleia”. Esse passo se resume da seguinte forma:  

 

A ideia de que a passagem do limiar mágico é uma passagem para uma 
esfera de renascimento é simbolizada na imagem mundial do útero, ou 
ventre da baleia. O herói, em lugar de conquistar ou aplacar a força do 
limiar, é jogado no desconhecido, dando a impressão de que morreu. 
(CAMPBELL, 2007, p. 91).65    
 

 

Metaforicamente, afirmamos que o choque ao desembarcar do avião configura a 

passagem pelo “ventre da baleia”, isto é, o momento em que os missionários imigrantes 

são “jogados ao desconhecido”, nesse caso, o Brasil. Os três recortes a seguir (27 a 29), 

narrados por Talita, Miguel e Abiel, respectivamente, ilustram parte da história de suas 

vidas no que diz respeito à chegada ao país. 

  

Recorte 27: “No meio da Floresta Amazônica!”  

 
Pesquisadora: Há algum evento engraçado ou constrangedor que marcou a vinda de 

vocês ao Brasil? 
Talita: De viagem, não. A única coisa que me lembro... Eu me lembro do sentimento 

quando nós, primeira vez que ficamos na aldeia, e o avião nos deixou, o avião da Asas 
de Socorro, a sensação de quando o avião saiu e senti: “Puxa, vida!”. Eu estou no meio 
da Floresta Amazônica! (risos). Opa! Só mato e as casinhas dos índios. Oh... que coisa, 

mas a gente acostuma com tanta coisa para fazer. (Fragmento extraído da entrevista 
realizada em 19 jan. 2015) 

 

Talita chegou ao Brasil destinada a viver em uma região que é encantadora por 

sua natureza, mas, de certa forma, desconhecida e temida por muitos brasileiros por ser 

tão diferente das demais regiões em relação à infraestrutura e às condições de vida: a 

Floresta Amazônica. 

 

Com uma área de aproximadamente 5,5 milhões de km², a Floresta 
Amazônica é a principal cobertura vegetal do Brasil, ocupando 45% do 
nosso território, além de espaços de mais nove países, sendo também a 
maior floresta tropical do mundo [...]. A Floresta Amazônica 
caracteriza-se por ser heterogênea, havendo um elevado quantitativo de 

                                                                 
65 “The idea that the passage of the magical threshold is a transit into a sphere of rebirth is symbolized in 

the worldwide womb image of the belly of the whale. The hero, instead of conquering or conciliating the 

power of the threshold, is swallowed into the unknown, and would appear to have died” (CAMPBELL, 

1949, p. 83). 
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espécies, com cerca de 2500 tipos de árvores e mais de 30 mil tipos de 
plantas. Além disso, ela é perene, ou seja, permanece verde durante todo 
o ano, não perdendo as suas folhas no outono. (PENA, [2016]). 

 

Em relação à fauna da Floresta Amazônica, pode-se dizer que  

 

[...] é muito rica com a presença de muitas espécies endêmicas. 
Entretanto, a macrofauna que habita o solo das regiões de florestas de 
terra firme não é muito variada, destacando-se as antas e a queixada. As 
espécies que habitam as áreas alagadas possuem em comum a 
característica de serem exímios nadadores. São nessas regiões onde 
encontramos mamíferos aquáticos como os botos e as lontras. Outros 
animais que habitam a floresta amazônica são os primatas, muito 
abundantes nas regiões de floresta de terra firme, além de marsupiais, 
morcegos e roedores que também habitam a copa das árvores. Nas 
águas da floresta amazônica, podemos encontrar, além dos exemplos já 
citados, as ariranhas, piranhas, e diversas espécies de peixes, algumas 
das quais, se alimentam de frutos que caem das árvores [...]. (PENA, 
[2016]).  

 

Talita é enviada a esse lugar isolado pela MNT para desenvolver o trabalho 

missionário cuja meta se resume em “atuar diretamente nas tribos no Brasil [...], levando 

o evangelho e [...] objetivando a plantação de uma igreja nativa” (NOVAS TRIBOS..., 

[2016]). O estado do Amazonas é foco dos missionários desse segmento religioso porque 

grande parte dos índios brasileiros vivem lá. De acordo com o Censo 2010 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Amazônia abriga cerca de 306 mil 

indígenas, a maioria dos quais habita a zona rural (ÍNDIOS..., [2016]). Achamos relevante 

ressaltar aqui que o termo “igreja nativa” é compreendido como lugar onde os ritos da 

igreja protestante evangélica, incluindo o uso da Bíblia, serão apresentados na língua 

falada da comunidade indígena-alvo. A Bíblia cristã, por exemplo, é traduzida por 

missionários especializados da SIL para as línguas dos povos indígenas.   

Embora o povo indígena da Amazônia tenha contato com outras pessoas fora da 

comunidade, ainda são mantidos a língua (dividida em seis troncos linguísticos: Tupi, 

Aruaque, Tukano, Jê, Karib e Pano) e alguns aspectos culturais de seus antepassados, 

como viver da caça, da pesca, da agricultura e do extrativismo vegetal (ÍNDIOS..., 

[2016]). Também como herança de seus antepassados, o povo indígena da Amazônia 

ainda mantém seus próprios rituais religiosos, conforme explicitado a seguir:    
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Uma das principais figuras nas tribos é o pajé. Espécie de curandeiro, 
ele é também o sábio que conhece a cultura do povo e a transmite 
oralmente para os mais novos. É ele quem domina o contato com o 
mundo espiritual e faz os rituais religiosos, principalmente de cura. 
(ÍNDIOS..., [2016]).  
 
  

De acordo com a história da evangelização no Brasil, os povos indígenas sempre 

foram alvo dos missionários imigrantes que tinham como meta principal “alcançar os 

não-alcançados da Ilha de Vera Cruz” (CÉSAR, 2000, p. 28). Primeiramente, chegou o 

catolicismo às comunidades indígenas brasileiras, trazendo consigo sua languaculture. 

Segundo César (2000, p. 57), “o número de indígenas batizados logo no início é muito 

grande. No período de oito anos, entre 1558 a 1566, os jesuítas teriam batizado entre 12 

a 15 mil índios”. Em seguida, chegou o protestantismo evangélico. Mesmo com algumas 

diferenças, ambos os segmentos religiosos tinham o mesmo propósito: “levar o evangelho 

de Cristo”.  

Contudo, conforme já mencionado, o povo indígena – assim como o povo 

africano que também fazia parte do grupo dos “não alcançados” na época da colonização 

– já possuía sua cultura, sua língua, sua languaculture. E, como esperado, o contato entre 

as línguas e culturas dos colonizados e dos colonizadores não ocorreu de forma pacífica. 

Nas palavras de César (2000, p. 58):  

 

Havia uma guerra de culturas – a cultura européia, a cultura indígena e 
a cultura africana. Nessa guerra todos saíram perdendo. A dominação 
européia, que era branca e cristã, não conseguiu se impor totalmente, 
apesar da força e do poder que tinha. O resultado final foi a mistura das 
três culturas maiores, que, por sua vez, já eram produtos de muitas 
misturas anteriores, especialmente entre os negros. É isso que se chama 
de sincretismo cultural e religioso. O sincretismo é inevitável, mas 
deveria ser bem conduzido.  

 

Fazendo parte da história da evangelização no Brasil, chegou ao Amazonas, no 

dia 28 de fevereiro de 1974, a missionária protestante evangélica Talita, com 26 anos de 

idade. Diante de uma realidade totalmente diferente da qual estava habituada em sua terra 

natal, Talita se surpreendeu com a nova vida que a aguardava em um lugar isolado e em 

meio à cultura indígena, a qual nunca tinha vivenciado anteriormente: “Puxa, vida! Eu 

estou no meio da Floresta Amazônica! (risos). Opa! Só mato e as casinhas dos índios”. 

No entanto, envolvida com o trabalho missionário, ela conseguiu vencer o “ventre da 

baleia”, conforme podemos notar a partir de sua fala: “Oh... que coisa, mas a gente 

acostuma com tanta coisa para fazer”. O verbo empregado por Talita, “acostumar”, que 
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significa “tornar familiar a (alguém ou si próprio), pelo uso, pela experiência ou pelo 

contato; habituar(-se), afazer(-se)” (HOUAISS, 2001, p. 66), comprova a superação de 

mais esse passo que compõe o arquétipo de Campbell (1949).  

Damos continuidade à análise apresentando o depoimento do missionário 

Miguel ao ser questionado sobre a cultura brasileira e a língua portuguesa.  

 

Recorte 28: “Jogado na água para aprender a nadar!”  

 
Pesquisadora: O senhor já conhecia o Brasil, sua cultura e língua? 
Miguel: Não. Fui jogado na água para aprender a nadar! (risos) 

(Fragmento extraído da entrevista realizada em 5 maio 2015)  
 

A expressão empregada por Miguel, “Fui jogado na água para aprender a 

nadar!”, demonstra o forte estranhamento cultural sofrido pelo missionário franciscano. 

Ou seja, se uma pessoa que não sabe nadar for jogada na água, ela certamente morrerá 

afogada ou receberá socorro de alguém ou, ainda, se debaterá até conseguir chegar à 

margem. Essa metáfora representa um sentimento de aflição, uma luta pela sobrevivência. 

Seguindo esse viés, compreendemos que Miguel tinha duas opções a escolher em 1977: 

aprender a viver em meio a uma língua e cultura diferentes daquelas vivenciadas na 

Alemanha, seu país de origem, ou sofrer possíveis consequências da diversidade 

(exclusão, depressão, retorno à terra natal etc.). Miguel, contudo, passa pelo “ventre da 

baleia”, completando 38 anos de vida missionária no Brasil.     

O próximo relato diz respeito aos significados culturais atribuídos por Abiel ao 

primeiro contato com o Brasil, país ao qual dedicaria anos de sua vida no trabalho 

religioso.   

 

Recorte 29: “Caí fora da beirada do mundo!”  

 
Abiel: Quando cheguei a Cristalândia pensei que ia ficar nervoso lá, mas eu queria 

experimentar a paróquia. Naquele tempo de Belém-Brasília, de Anápolis até Belém era 
chão, poeira e tudo. Quando cheguei lá, pensei: “Nossa, caí fora da beirada do mundo!” 
(risos). Mas gozado, fiquei quase nove anos lá. (Fragmento extraído da entrevista 

realizada em 10 mar. 2015)  
 

Abiel chegou em Cristalândia com 29 anos de idade. Essa cidade, que outrora 

fazia parte de Goiás, compõe agora o estado do Tocantins. Estima-se que sua população 
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atual seja de 7.043 habilitantes.66 Ao chegar à cidade interiorana em 1986, Abiel deparou-

se com uma nova cultura, uma nova língua, estradas sem asfalto e, consequentemente, 

muita poeira. Mesmo diante dessa realidade, adversa se comparada àquela a que estava 

habituado nos Estados Unidos, sua terra natal, Abiel afirma não ter ficado nervoso ao 

chegar a essa cidade isolada onde se dispôs a passar nove anos de sua vida realizando 

trabalho missionário. Todavia, a expressão empregada pelo missionário franciscano, 

“Nossa, caí fora da beirada do mundo!”, contradiz sua afirmação, demonstrando 

nervosismo – sentimento oriundo da ansiedade e da incerteza.  

Semelhante às expressões “onde Judas perdeu as botas” e “onde o vento faz a 

curva”, a expressão empregada pelo franciscano ressalta o estranhamento cultural sofrido 

por Abiel ao se deparar com um lugar distante, de aparência abandonada e sem 

expectativas de evolução. Contudo, assim como Miguel e Talita, Abiel também passa 

pelo “ventre da baleia” e decide ficar no Brasil dedicando-se ao trabalho missionário que 

perdura até os dias de hoje.     

Concluímos, a partir dos relatos de Talita (Recorte 27), Miguel (Recorte 28) e 

Abiel (Recorte 29), que o emprego das interjeições (“Puxa, vida”, “Opa” e “Nossa”), das 

metáforas (“Jogado na água para aprender a nadar” e “caí fora da beira do mundo”) e de 

frases que demonstram ansiedade e insegurança (“pensei que ia ficar nervoso”, “Opa! só 

mato e as casinhas dos índios”) ilustra e acentua a impressão de morte que o herói sente 

ao ser jogado no desconhecido (CAMPBELL, 1949). Segundo Campbell, a maior parte 

da história acontece nesse ponto da jornada. Agora em um novo cenário, fora de seu 

mundo comum, o herói passa por provas, às vezes sozinho ou ao lado de pessoas que o 

auxiliam na caminhada como aliados, seja esse auxílio esperado ou não. Assim, o herói 

enfrenta seus inimigos, seus maiores desafios.     

Como sabido, após a passagem pelo “ventre da baleia”, novas provas aparecem 

ao longo da jornada do herói, denominadas de “aproximação da caverna oculta” e 

“provação divina” (CAMPBELL, 1949). A seguinte seção tem como objetivo principal 

descrever tais passos e apresentar a análise dos fragmentos das narrativas de vida dos 

imigrantes missionários cristãos com o propósito de buscar compreender os significados 

culturais atribuídos pelo grupo ao fato de ter que viver no Brasil (país imigrado) e, 

consequentemente, aprender a conviver com novas culturas – palavra empregada no 

plural por considerarmos a diversidade cultural existente em nosso país – e línguas – 

                                                                 
66 Disponível em: <http://www.cristalandia.to.gov.br>. Acesso em: 14 jun. 2016. 
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termo também empregado no plural tendo em vista que, no Brasil, embora o português 

seja a língua oficial, outras línguas são tidas como nativas para parte do povo brasileiro, 

como as línguas indígenas. Mencionamos as línguas indígenas e a cultura indígena 

brasileira neste trabalho porque, conforme sabido, os participantes Késia, Asafe e Talita 

realizaram seu trabalho missionário em algumas comunidades indígenas brasileiras, 

doravante apresentadas.   

 

3.4 Aproximação da caverna oculta e provação divina 
 

Campbell (2007, p. 102) dá continuidade ao percurso cíclico do arquétipo da 

jornada do herói descrevendo o sétimo e oitavo passos, denominados de “aproximação da 

caverna oculta” e “provação divina”, respectivamente: 

 

Tendo cruzado o limiar, o herói caminha por uma paisagem onírica 
povoada por formas curiosamente fluidas e ambíguas, na qual deve 
sobreviver a uma sucessão de provas. Essa é a fase favorita do mito-
aventura. Ela produziu uma literatura mundial plena de testes e 
provações miraculosos. O herói é auxiliado, de forma encoberta, pelo 
conselho, pelos amuletos e pelos agentes secretos do auxiliar 
sobrenatural que havia encontrado antes de penetrar nessa região. Ou, 
talvez, ele aqui descubra, pela primeira vez, que existe um poder 
benigno, em toda parte, que o sustenta em sua passagem sobre-
humana.67  

 

Em suma, no passo “aproximação da caverna oculta”, podemos dizer que o herói 

se aproxima do objetivo de sua missão mas não o alcança, pois o nível de tensão aumenta 

e novas provas surgem. No entanto, o herói não desiste e luta para sobreviver a todas elas. 

A passagem pelo auge da crise é caracterizada como a provação máxima, a “provação 

divina” (CAMPBELL, 1949).     

Os recortes a seguir (30 a 44) são trechos de narrativas dos participantes deste 

estudo e têm como objetivo ilustrar as maiores dificuldades enfrentadas pelo grupo 

durante sua jornada como imigrantes missionários cristãos no Brasil. Iniciemos, portanto, 

esta seção apresentando trechos das histórias de vida de Talita (Recorte 30) e Késia 

(Recorte 31), que revelam um dos grandes desafios enfrentados pelas missionárias 

                                                                 
67 “Once having traversed the threshold, the hero moves in a dream landscape of curiously fluid, ambiguous 

forms, where he must survive a succession of trials. This is a favorite phase of the myth -adventure. It has 

produced a world literature of miraculous tests and ordeals. The hero is covertly aided by the advice, 

amulets, and secret agents of the supernatural helper whom he met before his entrance into this region. Or 

it may be that he here discovers for the first time that there is a benign power everywhere supporting him 

in his superhuman passage” (CAMPBELL, 1949, p. 89). 
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estadunidenses ao chegar às comunidades indígenas brasileiras: lidar com a presença de 

insetos e animais peçonhentos.  

 

Recorte 30: A presença dos piuns e micuins  

 

Talita: Não, nunca pensei não. Tiveram alguns obstáculos sim, mas nunca pensei em 

desistir não. [...] Coisa difícil, assim, foi os bichos. Insetos. Não eram muitos, mas pium 
e micuim... Ai, meu Deus! A gente ficava cheio, cheio de picadas. Isso foi difícil. 

(Fragmento extraído da entrevista realizada em 20 jan. 2015) 
 

Como sabido, Talita, ao chegar no Brasil em 1974, teve que lidar com uma nova 

experiência decorrente de sua escolha de tornar-se missionária protestante evangélica no 

Brasil: aprender a viver em comunidades indígenas que, em geral, compartilham cultura 

e língua distintas das dos demais brasileiros. Ao ser questionada sobre essa experiência, 

Talita afirma que viveu quatro anos em meio ao povo indígena e, mesmo enfrentando 

algumas dificuldades durante sua estada em uma comunidade localizada no Acre, ela 

nunca pensou em desistir de sua missão (“Não, nunca pensei não. Tiveram alguns 

obstáculos sim, mas nunca pensei em desistir não”). Talita, porém, ao narrar essa parte 

de sua história de vida, emprega a interjeição “Ai, meu Deus!”, que representa seu 

desespero e desestabilidade perante a seguinte situação: conviver com os insetos, os 

bichos e, mais especificamente, com as doloridas picadas dos piuns –“espécie de 

mosquito, borrachudo” (HOUAISS, 2001, p. 1504) – e dos micuins – “confundidos com 

carrapatos de pequeno porte [...] permanecem sobre a vegetação e capim, aglomerados 

em milhares, de onde se desprendem para atacar homens e mamíferos, causando neles 

terrível coceira” (HOUAISS, 2001, p. 1919).  

Dando continuidade à sua narrativa, Talita emprega o adjetivo “difícil” (“Isso 

foi difícil”), que acentua um marco negativo em sua história de vida. Assim como ela, os 

missionários evangélicos protestantes Késia e Asafe também viveram em comunidades 

indígenas e tiveram que aprender a lidar com a presença de insetos e bichos que não 

faziam parte de seu cotidiano nos Estados Unidos nem nas demais cidades brasileiras por 

onde tiveram oportunidade de desenvolver o trabalho missionário. O seguinte fragmento 

foi extraído do livro “B”, escrito por Késia, com o objetivo de ilustrar essa parte da vida 

do casal.  
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Recorte 31: Entre ratos, morcegos e sapos  

 

Késia: O único lugar que tínhamos para morar e trabalhar era a velha casa de taipa. Já 
com seus 16 anos de idade, tendo enfrentado os efeitos do sol, da chuva e dos cupins, 
encontra-se em péssimas condições. Com a passagem do tempo, o peso do barro em cima 

das janelas de madeira fez com que elas não se abrissem mais. Inclusive, a colega tinha 
pregado algumas delas por motivo de segurança e comodidade. Portanto, a casa, escura 

e úmida, era não somente a nossa morada, mas servia também de abrigo para ratos, 
morcegos e sapos. Ela representava um desafio imediato e urgente. (Fragmento extraído 
do livro “B”)  

 
Segundo Késia, ela e Asafe não foram criados por seus pais com riquezas e 

tornaram-se adultos simples, desprovidos de luxo (entrevista, 5 jul. 2014), mas a péssima 

condição da velha casa construída de taipa – “processo de construção de paredes que usa 

barro amassado para preencher espaços entre paus, varas etc., trançados” (HOUAISS, 

2001, p. 893) –, desprovida de ventilação e que servia de abrigo a animais pestilentos 

(ratos, morcegos e sapos), era, a partir de então, seu lar, isto é, o lugar onde teriam que 

morar por anos. Percebemos que o uso do substantivo “desafio” e dos adjetivos 

“imediato” e “urgente” na narrativa de Késia enfatiza o forte estranhamento e insatisfação 

em relação à nova condição de vida, mas também o desejo de mudar a precária situação 

em que o casal vivia na comunidade indígena.  

Não suportando mais viver na casa na condição em que se encontrava e, ainda, 

tendo que conviver com animais indesejáveis, Késia e Asafe, a fim de combater os 

sentimentos negativos oriundos da situação precária em que se encontravam, propuseram 

ao grupo indígena construir uma nova casa para abrigá-los, denominando-a 

carinhosamente de “nosso palacete” (entrevista, 5 jul. 2014). De acordo com a narrativa 

de Késia, o “palacete”, diferentemente da velha casa, tinha janelas de tela e madeira, 

parede de paxiúba – “palmeira de até 20 m [...] usada pelos indígenas para a confecção 

de arcos, flechas e lanças” (HOUAISS, 2001, p. 1453) – , cortina de pano e divisória de 

esteira. O seguinte recorte, extraído do livro “B” de Késia, descreve detalhadamente o 

novo lar do casal em meio à Floresta Amazônica.  

 

Recorte 32: O “palacete” 

 

Késia: A mudança para nossa própria casa no dia 22 de março foi muito especial para 
nós [...]. Tínhamos planejado a utilização plena de todo o ambiente da nossa pequena 

casa (6 x 9 metros): lugar para a clínica, espaço para guardar a mercadoria e atender a 
loja e lugar para o rádio perto de uma janela. Nosso quarto ficou amplo e arejado, tendo 
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três janelas. Anexo à diminuta cozinha, havia uma copa de bom tamanho. Foi ali que 

ficou a nossa porta dos fundos. O lugar predileto, porém, era nossa sala. Tinha uma meia 
parede, mais parecia uma área do que uma sala. A portinha ficava aberta; ninguém 

precisava pedir licença para entrar. Havia uma esteira no chão, alguns banquinhos e 
uma rede franqueada para o uso de todos. Pendurado na parede, um embornal com 
vários bolsos continha os álbuns e os quebra-cabeças que a turma tanto gostava. A única 

regra era que, ao saírem, guardassem os brinquedos no embornal. [...] Fora, no quintal, 
próximo à porta dos fundos, eu tinha um jirau onde colocávamos baldes de água e 

lavávamos vasilhas. Havia ali também um canteiro elevado. (Fragmento do livro “B”) 
   

Conforme podemos notar na narrativa, a nova casa de Késia e Asafe na 

comunidade indígena não representava para o casal um lugar de refúgio, ou seja, que os 

isolaria da cultura que fluía naquele ambiente. Ao contrário, era um local onde sempre 

havia “portas abertas” para receber aqueles que, na verdade, eram os hospedeiros (“A 

portinha ficava aberta; ninguém precisava pedir licença para entrar”). Percebemos que, 

aos poucos, o casal de missionários passou a desempenhar o papel de anfitrião, não de 

hóspede. Com a interação diária, as culturas (indígena brasileira e estadunidense) 

deixaram de ser singulares, pertencentes a esse ou àquele grupo. Nascem, nesse cenário, 

novas culturas. Késia e Asafe, ao buscar aprender diariamente a viver na comunidade 

indígena, passaram a ter novas atitudes, a construir novos significados culturais (“Fora, 

no quintal, próximo à porta dos fundos, eu tinha um jirau onde colocávamos baldes de 

água e lavávamos vasilhas. Havia ali também um canteiro elevado”); todavia, suas 

culturas não são anuladas, pelo contrário, fluem pela comunidade indígena. Novos 

padrões de regularidade, novas regras de convivência na comunidade passaram a ser 

compartilhadas no espaço onde, outrora, não existia “o outro” (“Pendurado na parede, um 

embornal com vários bolsos continha os álbuns e os quebra-cabeças que a turma tanto 

gostava. A única regra era que, ao saírem, guardassem os brinquedos no embornal”).  

A partir da análise dos recortes 30 a 32, percebemos que, após passar pelo 

período do inevitável estranhamento causado pela diversidade, ou seja, pelo contato com 

novas formas de agir, pensar e viver no local imigrado, o imigrante depara-se com novos 

costumes, novas percepções de mundo que, aos poucos, vão se mesclando às suas 

próprias. Através da interação com o outro, o imigrante tem a oportunidade de 

compreender que não existe um mundo-em-si, mas vários mundos. De acordo com Duarte 

Júnior (2004, p. 29), “nosso cotidiano é o mundo estável e ordenado no qual nos movemos 

desembaraçadamente, devido à sua constância e à segurança que o conhecimento de que 

dispomos sobre ele nos dá”. Ao sair de nosso cotidiano, deparamo-nos com múltiplas 

realidades, isto é, com outras “zonas distintas de significação” (DUARTE JÚNIOR, 2004, 
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p. 28). Fora de seu cotidiano, ou seja, do mundo estável que lhes transmite constância e 

segurança, os missionários cristãos participantes deste estudo deparam-se com outras 

realidades no Brasil, ou seja, com novas “zonas de significação” que diferem das que 

construíram socialmente ao longo da vida em sua terra natal.  

No caso específico de Késia e Asafe (Recorte 32), percebemos que eles, 

motivados pelo trabalho missionário, estavam dispostos a encarar novas realidades e, 

sendo assim, optaram pela plena interação com o outro, nesse caso, o grupo indígena 

brasileiro. A necessidade de interação e adaptação à cultura indígena por parte dos 

imigrantes missionários é justificada pelo objetivo principal do grupo, que se resume em 

pregar o evangelho de Cristo e obter sua aceitação. Sendo assim, a boa receptividade da 

comunidade indígena e a aculturação por parte do casal missionário resultaram na 

construção de um ambiente harmônico, podemos dizer, de um “terceiro universo de 

valores”.  

Esse terceiro universo de valores remete, de certa forma, ao terceiro lugar 

proposto por Kramsch (2001). Figueredo (2010), citando Kramsch (2001), destaca que as 

interações entre as culturas dos aprendizes (nesse caso, os missionários imigrantes 

cristãos protestantes evangélicos) e as novas culturas que perpassam o novo ambiente ao 

qual são introduzidos (nesse caso, a comunidade indígena brasileira, o lócus imigrado) 

fornecem-lhes um imaginário “terceiro lugar” ou “terceira cultura”. Ou seja, nesse 

terceiro lugar, o aprendiz (imigrante) pode ter oportunidade de manter seus padrões de 

pensamento e atitudes ou refletir sobre eles e prover mudanças em sua forma de 

interpretar o mundo e, consequentemente, de se comportar. Segundo Figueredo (2010), 

baseando-se ainda na teoria de Kramsch (2001), é exatamente nesse “terceiro lugar” que 

se constrói uma compreensão significativa e menos parcial das línguas e culturas distintas 

e se estabelece a interculturalidade, aqui entendida como a oportunidade de refletir sobre 

questões que abarcam línguas e culturas e de ampliar concepções pessoais sobre elas, 

distanciando-se de atitudes egocêntricas e estereotipadas.  

Podemos, portanto, afirmar que a partir da interação, um aprende com o outro. 

De acordo com Tedesco (2006), tanto o estrangeiro (imigrante) como o nativo (anfitrião) 

passarão por mudanças significativas a partir do momento em que suas línguas e culturas 

são colocadas em contato nas mais diversas situações e eventos cotidianos. Mesmo que 

haja alguma resistência inicial ao “diferente”, a interação acaba sendo inevitável e novos 

horizontes são construídos; isto é, de forma recíproca, um aprende enquanto outro ensina, 

chegando ambos a um ponto comum. Conforme mencionado anteriormente, aos poucos 
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Késia e Asafe foram aprendendo e se organizando para se adaptar à comunidade indígena 

e, consequentemente, aos poucos também iam ensinando aos indígenas novas formas de 

viver.  

Dentre tantos ensinamentos transmitidos pelo casal missionário, podemos 

destacar no Recorte 32 duas práticas sociais que marcaram a comunidade indígena: o ato 

de negociar mercadorias e o uso de medicamentos industrializados. A comunidade 

indígena, que outrora era composta unicamente por ocas, passou a ter, após a chegada de 

Késia e Asafe, uma casa de aparência atípica, uma loja e uma clínica: “A mudança para 

nossa própria casa no dia 22 de março foi muito especial para nós [...]. Tínhamos 

planejado a utilização plena de todo o ambiente da nossa pequena casa (6 x 9 metros): 

lugar para a clínica, espaço para guardar a mercadoria e atender a loja”.  

A seguir, descreveremos esses dois lugares construídos por Késia e Asafe, 

baseados na cultura estadunidense, que interferiram significativamente no modo de vida 

do grupo indígena: a loja e a clínica.  

 

Recorte 33: A loja  

 
Késia: Asafe tinha uma responsabilidade diária também. Toda vez que alguém fazia 

algum serviço para nós ou trouxesse alimento como carne de caça ou peixe, ele anotava 
o nome no caderno e o valor que devíamos para a pessoa. Daí, uma vez por semana, ele 

acertava as contas. Por falta de outro nome, chamamos essa operação de “loja”. 
(Fragmento do livro “B”) 
 

Antes da chegada de Késia e Asafe, o grupo indígena sobrevivia através do 

escambo, ou seja, da troca de mercadorias ou serviços sem fazer uso de moeda. No 

entanto, com a chegada do casal missionário, uma nova forma de negociar, oriunda do 

capitalismo, surgiu: a prestação de serviço (trazer alimento a partir da caça e/ou pesca) e 

o recebimento, nesse caso semanal, pelo serviço em moeda nacional brasileira (“Toda vez 

que alguém fazia algum serviço para nós ou trouxesse alimento como carne de caça ou 

peixe, ele anotava o nome no caderno e o valor que devíamos para a pessoa. Daí, uma vez 

por semana, ele [Asafe] acertava as contas”).  

A atitude do casal de “criar um loja” na comunidade indígena remete-nos a uma 

explanação de Tedesco (2006). Para o autor, cada indivíduo apresenta fragmentos 

culturais que podem ser identificados em suas características pessoais e sociais; contudo, 

a partir do momento em que esse indivíduo interage com outros, nascem novas e infinitas 

possibilidades de trocas que, consequentemente, acarretarão alterações em seu contexto 
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social e, principalmente, em sua própria história (TEDESCO, 2006). Assim, podemos 

afirmar que, sem o “encontro” com Késia e Asafe, esse grupo indígena talvez não passaria 

por tais mudanças (do escambo às práticas capitalistas), que interferem em sua construção 

como ser individual e histórico. 

A clínica, descrita no Recorte 34, representa outra mudança significativa na vida 

do grupo indígena ofertada pelo casal de imigrantes missionários: diz respeito à forma de 

viver e dar significado às coisas, nesse caso, à maneira de socializar e tratar a saúde.  

 

Recorte 34: A clínica  

 

Késia: Cada manhã cedo, anunciávamos a abertura da clínica batendo o sino que era 
um cano de espingarda pendurado em baixo da aba da casa. Grande parte da população 

comparecia na hora, mesmo não tendo nenhuma necessidade. Na clínica distribuíamos 
fortificantes para as crianças e medicamentos para quem precisava. (Fragmento do livro 
“B”)  

 

É prática comum entre os grupos indígenas, cada um com práticas específicas, 

buscar a cura de suas enfermidades através do uso de recursos extraídos da natureza e de 

“práticas mágicas”, conforme explicitado a seguir:  

 

Nas aldeias indígenas, de uma forma geral, o tratamento e cura de 
doenças é feita pelos curandeiros ou pajés que possui práticas mágicas. 
As crenças indígenas são baseadas nos poderes espirituais [...]. Cada 
grupo indígena tem o seu processo de cura. [...] Para entender a 
medicina indígena é necessário entender os mitos e rituais que cercam 
um povo. [...] Além disso, as ervas medicinais não são excluídas pelos 
pajés ou curandeiros, elas possuem princípios ativos que são um ótimo 
remédio para a cura de doenças. (ALIMENTAÇÃO..., [201-]). 

 

No entanto, com a chegada de Késia e Asafe na comunidade indígena, a prática 

de recorrer ao pajé ou curandeiro foi substituída pela busca pela “clínica”, que lhes 

oferecia medicamentos industrializados (“Na clínica distribuíamos fortificantes para as 

crianças e medicamentos para quem precisava”). Mais uma vez, podemos concluir que a 

interação entre as diferenças acarreta mudanças nos sujeitos. Percebemos que a identidade 

que o sujeito declara (sou indígena, sou missionário etc.) está longe de ser algo estanque. 

O contato entre as culturas pode, por exemplo, resultar em “indígena missionário” e 

“missionários indígenas”. Em contato com a alteridade e a diversidade, as identidades são 

“um sistema aberto, em contínua evolução no mundo social” (TEDESCO, 2006, p. 281). 

Novas formas de pensar, comportar e agir – de atribuir significados culturais – surgem 

perante o contato entre a língua e cultura do imigrante/estrangeiro e a língua e cultura do 

http://ervas-medicinais.info/
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nativo/anfitrião. De acordo com Tedesco (2006), o imigrante leva consigo e transpassa 

para o local imigrado sua língua, sua doutrina religiosa, seus ritos, tradições, valores, 

memórias social e individual, e, reciprocamente, adquire parte da bagagem cultural do 

outro ao longo de sua convivência.     

Dando continuidade a esta parte do estudo, cujo objetivo é apresentar as maiores 

dificuldades vivenciadas pelos imigrantes missionários cristãos, apresentamos a narrativa 

de Talita (Recorte 35). Segundo a missionária, ela também veio de uma família 

estadunidense humilde, porém, mesmo não tendo sido criada com luxo, teve muita 

dificuldade em se adaptar à estrutura das casas brasileiras, principalmente os “barracões”, 

conforme descrito no seguinte fragmento.  

 

Recorte 35: O barracão e calor manauense  

 
Talita: Difícil foi o calor. Morávamos em um barracão que só tinha janela na frente e 
atrás não porque era encostado no muro. Então, quente, quente. Não ventilava, tivemos 

que usar ventilador sempre. (Fragmento extraído da entrevista realizada em 20 jan. 2015) 
 

Além da estrutura precária do barracão com pouca ventilação (“só tinha janela 

na frente e atrás não porque era encostado no muro”), Talita teve que aprender a conviver 

com o calor manauense (“tivemos que usar ventilador sempre”) que, nas palavras da 

missionária, era “quente, quente. Não ventilava”. O estranhamento por parte de Talita é 

justificado pelo fato de Manaus, conhecida como “o coração do Amazonas”, localizar-se 

em uma das regiões mais úmidas do Brasil. Com clima equatorial típico da Floresta 

Amazônica, Manaus é caracterizada por altas temperaturas, umidade muito alta, falta de 

ventilação e chuvas torrenciais.  

 

As flutuações de temperatura são mínimas: as temperaturas máximas 
variam entre 33ºC nos meses mais quentes de setembro e outubro e 
30ºC nos meses mais frios entre janeiro e abril. As temperaturas 
mínimas são estáveis entre 22ºC e 23ºC durante todo o ano. A humidade 
é muito alta, que varia entre 87% em abril e 79% nos meses entre agosto 
e outubro, devido à alta humidade ao longo do ano. O ar é húmido e 
pesado. A precipitação é intensa em todos os meses do ano. Eles 
costumam cair durante a tarde em forma de tempestades violentas. 
(MANAUS..., [2016]). 

 

Diferentemente dos missionários protestantes evangélicos Késia, Asafe e Talita, 

que, ao chegar ao Brasil, depararam-se com lugares atípicos se comparados às demais 

regiões brasileiras, como Manaus, o Acre e as isoladas comunidades indígenas 
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localizadas em meio à Mata Atlântica, os missionários romanos católicos franciscanos 

Abiel, Éber e Miguel enfrentaram outra realidade relacionada à chegada ao Brasil. Os 

três, assim que chegaram ao país, foram direcionados aos mosteiros onde aperfeiçoariam 

seus conhecimentos teóricos religiosos e desenvolveriam o trabalho missionário. Os 

mosteiros que os abrigaram eram lugares amplos, floridos, arborizados e providos de 

construções próprias para atender às necessidades básicas dos missionários (quartos, 

refeitório, banheiros etc.) e às atividades desenvolvidas, tais como aulas, missas, lazer 

etc.  

Outra diferença entre os missionários protestantes evangélicos e os missionários 

católicos franciscanos apontada neste estudo é que o segundo grupo faz votos de seguir 

uma vida consagrada à pobreza, à castidade e à obediência, o que o leva a ter outras 

formas de interpretação da vida e, consequentemente, outros anseios. O seguinte relato, 

narrado por Éber (Recorte 36), descreve o padrão de vida dos missionários católicos 

romanos franciscanos deste estudo.   

 

Recorte 36: Vida consagrada à pobreza, castidade e obediência  

 
Éber: Quando fiz o noviciado, ano de preparação, fizemos votos nesta comunidade a uma 

vida consagrada à pobreza, castidade e obediência. Então, a pobreza eu renuncio aos 
bens materiais. Eu não tenho nada de propriedade. O que seria até o direito de um 

homem, comprar um carro ou um computador. Aqui eu tenho tudo que preciso, mas é 
tudo da comunidade. Certo comunismo, digamos (risos). Depois à castidade. Nós não 
casamos. É uma forma de vida. Porque cremos que temos que aceitar o testemunho e 

ficar castros para a vida eterna. Como Jesus disse: “No céu não se casa. Seremos como 
os anjos”. (Fragmento extraído da entrevista realizada em 5 maio 2015)  

   
Conforme podemos ver na narrativa de Éber, os missionários católicos 

franciscanos foram preparados para renunciar aos bens materiais (“Eu não tenho nada de 

propriedade”), não casar (“cremos que temos que aceitar o testemunho e ficar castros para 

a vida eterna”) e obedecer as leis da terra e do céu, isto é, as ordens de seus superiores no 

mundo terráqueo e no de Deus, nos céus, a fim de se tornarem “anjos”. Para os católicos 

romanos franciscanos, essa forma de vida lhes proporcionará uma vida no céu como 

anjos, definidos da seguinte forma: “no cristianismo, no judaísmo e no islamismo, ser 

puramente espiritual, servidor de Deus e mensageiro entre Ele e os homens” (HOUAISS, 

2001, p. 139).  

Nesse recorte, embora Éber não cite versículos bíblicos, é possível notar que seu 

discurso e ações são embasados na Bíblia cristã. Como exemplo, citamos o versículo de 
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Mateus 20:30, que diz: “Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento; 

mas serão como os anjos de Deus no céu”. Esse versículo, sem que a referência nos tenha 

sido dada, é citado por Éber durante sua narrativa. Nas palavras do missionário 

franciscano: “Porque cremos que temos que aceitar o testemunho e ficar castros para a 

vida eterna. Como Jesus disse: ‘No céu não se casa. Seremos como anjos’”.    

Podemos afirmar, no entanto, que a escolha por uma vida consagrada à pobreza, 

à castidade e à obediência é um dos fatores que gerou um dos grandes desafios 

enfrentados pelo grupo de missionários católicos franciscanos: a solidão. Continuamos 

dando foco à narrativa de Éber (Recorte 37) para ilustrar essa experiência de vida.  

     

Recorte 37: A solidão 

 

Éber: O padre viajou e eu fiquei sozinho por três meses em Tocantins, antigamente era 
Goiás. Quando estou sozinho estou em má companhia, não é? Então, eu tive dificuldade 

porque eu não dominava o português. Antigamente, não tinha pontes não. Eram 
pinguelas. Era muito difícil, não tinha eletricidade. Nós tínhamos um pequeno motor 
para abrigar a igreja e os conventos das irmãs por somente duas horas porque gastava 

muita gasolina. Então, naquela época eu tive solidão e não dominava o português. Passei 
solidão. Então, eu escutava a rádio americana. Escutar um pouquinho do inglês eu me 

sentia mais seguro. Arms Force radio, propagando o Estados Unidos. Uma rádio muito 
forte. (Fragmento extraído da entrevista realizada em 9 mar. 2015) 
 

 
Ao passo que o dito popular brasileiro declara que “antes só do que mal 

acompanhado”, Éber reelabora-o para enfatizar seu desejo e, até mesmo, sua momentânea 

necessidade de estar na companhia de alguém: “Quando estou sozinho estou em má 

companhia”. Fora da zona de conforto que o mosteiro inicialmente lhe proporcionou, 

deslocado por seus superiores a um estado sem infraestrutura, Éber afirma que o não 

domínio da língua portuguesa foi um dos fatores que contribuíram para seu sentimento 

de solidão: “Então, naquela época eu tive solidão e não dominava o português. Passei 

solidão”.  

No caso de Éber, o fato de não ter com quem falar sua primeira língua (inglês) e 

não falar a língua do outro (português) reafirmou sua identidade de imigrante (que se 

encontra em um ambiente “não familiar”), seu papel de estrangeiro, “aquele que está fora 

do lugar [...] que habita mundos diversos quase que simultaneamente” (TEDESCO, 2006, 

p. 272). A fim de amenizar esse sentimento de solidão oriundo da exclusão social, Éber 

recorria, sempre que podia, ao inglês, sua primeira língua, que lhe oferecia segurança em 
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meio ao desconhecido: “Então, eu escutava a rádio americana. Escutar um pouquinho do 

inglês eu me sentia mais seguro”.   

Não dominar a língua portuguesa (“Então, eu tive dificuldade porque eu não 

dominava o português”) contribui, portanto, para a formação de uma barreira que, sem 

margem de dúvida, prejudicou a interação entre o imigrante missionário e os brasileiros 

que estavam a seu redor. Concluímos, assim, que aprender a lidar com a diversidade 

cultural e linguística nas mais diversas situações cotidianas não é uma tarefa fácil nem 

harmoniosa, pois não ter a capacidade de relativizar e valorizar as atitudes e crenças do 

outro, não saber o que falar nem como se comportar em determinada situação que difere 

de cultura a cultura podem acarretar problemas na comunicação e na relação interpessoal 

(CORBETT, 2003; HALL, 2012; SPENCER-OATEY; FRANKLIN, 2009). Sendo assim, 

a falta da competência comunicativa e, consequentemente, da competência intercultural 

simplesmente pode fazer com que o imigrante decida se isolar, como aconteceu com Éber, 

que, sem se sentir seguro para se comunicar em português com outras pessoas no país 

imigrado, optou, naquele momento, pelo peso da solidão que se reforçava com a falta de 

infraestrutura do local, isto é, a falta de energia elétrica (“Era muito difícil, não tinha 

eletricidade”).  

O sentimento de solidão não foi mencionado pelos missionários protestantes 

evangélicos ao descreverem seus maiores desafios enfrentados no Brasil, visto que todos 

os três representantes desse segmento religioso são casados e estavam sempre 

acompanhados por seus cônjuges durante o desenvolvimento do trabalho missionário, 

independentemente da região para a qual eram deslocados por seus líderes. No entanto, 

os missionários evangélicos tiveram que enfrentar uma dificuldade, que consistia em ter 

que lidar com a ausência de seus filhos, os quais vieram ainda bebês junto com eles para 

o Brasil. Contudo, com o passar dos anos, tiveram que se separar de seus pais e seguir 

seus próprios passos. Os seguintes relatos (recortes 38 e 39), narrados por Talita e Késia, 

respectivamente, ilustram essa parte das suas histórias de vida.  

 

Recorte 38: Sozinhos em Manaus  

 

Talita: Meus filhos, quando atingiram a idade de sete anos, foram sozinhos para Manaus 
estudar.  

Pesquisadora: E ficar longe de seus filhos em nenhum momento fez você pensar em 
desistir de desenvolver o trabalho missionário em aldeias isoladas? 
Talita: Ah... sim. Foi difícil. Mas é a graça de Deus. A gente não desistiu não. (Fragmento 

extraído da entrevista realizada em 19 jan. 2015)  
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O casal de filhos de Talita sempre a acompanhou em seus trabalhos missionários, 

assim como seu esposo. Todavia, ao completarem sete anos de idade tiveram que se 

separar dos pais, que na época moravam em uma comunidade indígena localizada no 

Acre, para estudar em uma escola em Manaus (entrevista, 20 jan. 2015). Para lidar com 

essa separação e não desistir do chamado inicial (ser missionária no Brasil), Talita apoia-

se em sua fé e menciona a “graça de Deus” – “auxílio natural que Deus concede aos 

homens e que os tornam capazes de cumprir a vontade divina e alcançar a salvação, 

benção, inspiração” (HOUAISS, 2001, p. 1471) – como a principal razão que a motivou 

a continuar sua jornada sem hesitar. Mesmo empregando em sua narrativa o adjetivo 

“difícil”, ou seja, “que exige esforço para ser feito” (HOUAISS, 2001, p. 1039), a forma 

como Talita descreve esse fato, “Ah... sim. Foi difícil. Mas é a graça de Deus. A gente 

não desistiu não”, demonstra certeza, confiança e, de certa forma, desapego, 

características tipicamente encontradas no discurso religioso.     

A seguir, Késia (Recorte 39) deixa transparecer, ao finalizar um dos livros que 

descreve parte de sua história de vida missionária no Brasil, o sentimento negativo de ter 

que passar anos longe de seus filhos.   

   

Recorte 39: Longe dos filhos  

 
Késia: Quero registrar os nossos agradecimentos aos filhos, já adultos, que abriram mão 

de ter a gente por perto. (Fragmento extraído do livro “B”)  
 

Assim como Talita (Recorte 38), Késia não acompanhou de perto o crescimento 

de seus filhos ao dedicar-se ao trabalho missionário nas comunidades indígenas 

brasileiras. Seus filhos, ao atingir idade escolar – como era de praxe no grupo de 

missionários imigrantes protestantes evangélicos em foco –, foram conduzidos a um local 

onde lhes ofereceriam moradia e educação escolar e atenderiam suas necessidades 

básicas. Não tendo como meta adentrar essas questões por não condizerem com os 

objetivos específicos propostos para este estudo, não buscamos obter informações mais 

detalhadas sobre essa prática e seu funcionamento. Contudo, percebemos na narrativa de 

Késia conformidade com a condição de ter que viver longe de seus filhos e 

reconhecimento desse esforço por parte deles, que, em suas palavras, abriram mão de ter 

seus pais por perto. A expressão idiomática “abrir mão de algo” significa “renunciar”, 

verbo que, ao ser proferido, acarreta valor de uma ação não muito fácil de ser realizada.   
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Dando continuidade à análise dos desafios enfrentados pelos missionários 

cristãos ao chegarem ao Brasil, apresentamos a narrativa de Abiel (Recorte 40), segundo 

a qual seu maior desafio foi ter que desenvolver habilidades que lhe promovessem 

condições de lidar com o preconceito e a intolerância no âmbito da diversidade religiosa.  

 

Recorte 40: Intolerância religiosa  

 

Pesquisadora: O senhor passou por momento de exclusão por ser estrangeiro? 
Abiel: Nada grave. Sempre tem algum que age assim. Sempre morei em cidades 

pequenas, povo generoso. Nunca ouvimos ninguém falar nada contra nós. Houve pessoas 
de outras religiões que diziam que éramos idólatras. Mas quem são elas para dizer o que 

estou pensando? Uma vez, estávamos ungindo uma senhora que estava morrendo e logo 
sai uma senhora, cara de poucos amigos. Ela estava tentando converter esta senhora que 
estava morrendo dizendo que: “Se você não mudar para minha igreja, vai para o 

inferno”. É assim que se consola quem está morrendo? Nossa senhora! Então, é um tipo 
de coisa que nunca tinha visto antes. (Fragmento extraído da entrevista realizada em 10 

mar. 2015)  
 

Em meio a várias frases que demonstram sua indignação, “Mas quem são elas 

para dizer o que estou pensando?”, “É assim que se consola quem está morrendo?”, 

“Nossa senhora!” e “Então, é um tipo de coisa que nunca tinha visto antes”, Abiel narra 

sua hostil experiência com o preconceito religioso, destacada pelo missionário católico 

romano franciscano como o maior desafio a ser superado quando chegou ao Brasil. 

Segundo Spencer-Oatey e Franklin (2009), a religião contribui para a construção da vida 

cultural dos indivíduos e, sob essa perspectiva, cada qual verá sua religião, seu segmento 

religioso, como correto e bom, ao passo que a religião ou segmento religioso do outro é 

tido como esquisito, errado etc. Segundo esse viés, podemos afirmar que estereótipos e 

rotulações sempre surgirão quando o assunto for diversidade, como no caso de Abiel, que 

foi tachado de “idólatra” (“Houve pessoas de outras religiões que diziam que éramos 

idólatras”). Podemos afirmar que, para aceitar a cultura do outro, faz-se necessário o 

desenvolvimento de certas competências e habilidades, dentre elas a competência 

intercultural, que consiste em saber, saber ser, saber compreender, saber aprender e saber 

comprometer-se. Esses cinco saberes (savoirs) propostos por Byram contribuem para que 

o indivíduo possa interagir com outros grupos sociais que compartilham línguas e culturas 

distintas das suas de forma mais pacífica.  

De acordo com Corbett (2003), a partir do momento em que o indivíduo busca 

desenvolver a competência intercultural, ele terá condições de trocar significados e de 
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posicionar-se perante a diversidade, aceitando e valorizando o “outro” e, 

consequentemente, repensando suas próprias práticas e modificando-as, conforme julgue 

ser necessário. Todavia, sem a competência intercultural, o indivíduo continuará cego em 

seu mundo de significação, acreditando que sua forma de pensar, agir e comportar-se é a 

única aceitável e certa, acentuando assim a exclusão, a separação entre “eu” e “ele”. A 

frase mencionada por Abiel ao narrar sua experiência, “‘Se você não mudar para minha 

igreja, vai para o inferno’”, ilustra a discussão ora apresentada. Ou seja, a senhora que fez 

essa afirmação acredita, tem como verdade inquestionável, que somente sua “igreja” 

(religião ou segmento religioso) é capaz de salvar alguém, e que as demais levarão as 

pessoas “à perdição”, ao inferno, definido como “lugar ou situação pessoal em que as 

almas pecadoras se encontram após a morte, submetidas a penas eternas” (HOUAISS, 

2001, p. 1613).    

Outro ponto merecedor de destaque na narrativa de Abiel é a forma como ocorre 

a construção dos recursos linguísticos pelos indivíduos e a reafirmação de suas 

identidades. Segundo Risager (2006), as pessoas perpassam várias redes sociais ao longo 

da vida e, a partir do contato com novos recursos linguísticos e práticas linguísticas que 

fluem constantemente de uma rede social para outra, os indivíduos vão construindo seus 

próprios recursos linguísticos. Sendo assim, cada indivíduo torna-se “ator social”, ou seja, 

ao interagir com outros atores sociais individuais e coletivos, seus recursos linguísticos 

são desenvolvidos e empregados para processar, afirmar e expressar suas próprias 

identidades e biografias. Como Abiel frequenta uma rede social religiosa, podemos 

destacar de sua narrativa vários termos empregados na rede social “cristianismo”: 

“inferno”, “ungir”, “converter”, “igreja”, “idólatra”, “religião”. Contudo, conforme já 

mencionado em seções anteriores, a partir do cristianismo surgiram vários segmentos 

religiosos que não compartilham os mesmos princípios e, por essa razão, podem ser 

facilmente classificados e reconhecidos pelo recurso linguístico empregado por seus 

seguidores e por suas práticas linguísticas. A narrativa de Abiel deixa clara a existência, 

no mesmo evento, de dois segmentos religiosos distintos do cristianismo, embora não 

mencione denominações: “Uma vez, estávamos ungindo uma senhora que estava 

morrendo e logo sai uma senhora, cara de poucos amigos. Ela estava tentando converter 

esta senhora que estava morrendo”. Podemos, portanto, dizer que o uso de certos recursos 

e práticas linguísticas – a forma de consolar e tratar um moribundo, por exemplo –, 

constrói barreiras que reforçam a separação entre os grupos sociais e a afirmação de uma 

identidade: “eu sou o que age desta forma e não daquela neste tipo de situação”.   
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Neste momento, apresentamos mais uma das dificuldades do grupo de 

imigrantes missionários deste estudo, descrita pela voz de Késia (Recorte 41). A 

participante narra a ocorrência de um grave problema de saúde enfrentado por seu esposo 

Asafe, mas a enfermidade não foi suficiente para interromper a jornada do casal.  

 

Recorte 41: O enfarto  

 

Késia: Pensávamos que voltaríamos à aldeia em julho de 1996, mas os pensamentos de 
Deus eram diferentes. Tínhamos assistido à conferência da Missão em Cuiabá e 
estávamos em Brasília fazendo os preparativos para a viagem. Iríamos sair no dia 13 de 

julho, porém Asafe amanheceu doente no dia 11. De tarde, fomos ao hospital onde 
exames revelaram que ele havia sofrido um enfarto do miocárdio. Não era grave, mas 

mesmo assim, estávamos muito gratos a Deus por não estarmos viajando ou, pior ainda, 
ter chegado à comunidade indígena. (Fragmento do livro “B”)  
 

Percebemos claramente a presença do discurso religioso na fala de Késia ao 

narrar o enfarto sofrido por Asafe em 1996. Segundo a missionária, o casal estava ciente 

de que não tinha acesso à assistência médica para tratar de assuntos mais graves de saúde 

na comunidade indígena, caso precisasse. Mesmo assim, aceitaram trabalhar em um lugar 

onde o único “plano de saúde” era sua fé, que sustentava a certeza de que Deus cuidava 

deles (“Não era grave, mas mesmo assim, estávamos muito gratos a Deus por não 

estarmos viajando ou, pior ainda, ter chegado à comunidade indígena”) e que tinha tudo 

sob seu controle, conforme sua vontade, muitas vezes contraditória às vontades humanas 

(“Pensávamos que voltaríamos à aldeia em julho de 1996, mas os pensamentos de Deus 

eram diferentes”). Segundo Chaui (1997), é comum aos religiosos buscarem deuses – 

aqui no plural para enfatizar a diversidade religiosa – para justificar uma proteção, para 

obter esperança e/ou consolo, para criar normas de conduta etc. Nas palavras da autora,  

 

[o]s deuses são poderes misteriosos. São forças personificadas e por 
isso são vontades. Misteriosos, porque suas decisões são imprevisíveis 
e, muitas vezes, incompreensíveis para os critérios humanos de 
avaliação. Vontades, porque o que acontece no mundo manifesta um 
querer pessoal, supremo e inquestionável. A religião, ao estabelecer o 
laço entre o homem e o divino, procura um caminho pelo qual a vontade 
dos deuses seja benéfica e propícia aos seus adoradores. (CHAUI, 1997, 
p. 301).    

 

Baseando-nos nas narrativas das histórias de vida do grupo pesquisado, que 

ilustram “aproximação da caverna oculta e provação divina” (recortes 30 a 41), 
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elaboramos o domínio cultural de Inclusão Estrita, X é um tipo de Y, em que Y = desafios 

enfrentados pelo grupo de missionários imigrantes em tela.  

 

Domínio cultural 11: X é um exemplo de desafio enfrentado pelo grupo de 

imigrantes missionários cristãos no Brasil. 

 
Cumprimento dos votos de pobreza, castidade e obediência  

Diferença climática entre o Brasil (país imigrado) e o país de origem 

Falta de infraestrutura 

Intolerância religiosa 

Presença de insetos e animais peçonhentos  

Problemas de saúde  

Solidão 

 

é um exemplo de desafio enfrentado pelo grupo de 

imigrantes missionários cristãos no Brasil. 

 

Concluímos que os participantes deste estudo se assemelham à descrição dada 

por Campbell (1949) aos heróis clássicos. Estes não enfrentavam sozinhos os perigos 

psicológicos, pois recorriam às orientações oferecidas pelos símbolos e exercícios 

espirituais de sua herança mitológica e religiosa. Podemos afirmar que os participantes 

deste estudo também têm como apoio símbolos (a Bíblia, por exemplo) e exercícios 

espirituais (como orações em nome de Deus) para enfrentar os desafios que lhes 

aparecerem no decorrer de sua jornada como imigrantes missionários cristãos no Brasil. 

E, assim, vão seguindo passo a passo da jornada do herói, com o auxílio divino vão 

vencendo os perigos psicológicos e até mesmo físicos.     

Os anos foram passando, os desafios foram sendo superados à medida que iam 

surgindo, a interação dos missionários imigrantes com o povo brasileiro ia criando 

vínculos que se reforçavam a cada dia. As diferenças e o estranhamento oriundos das 

culturas distintas ainda eram muitos, mas, aos poucos, iam se neutralizando, adaptando-

se para que todos pudessem conviver em um ambiente de respeito e harmonia. O outro, 

que outrora era o completo desconhecido, passou a ser percebido, observado. Com a 

existência do outro, foi possível perceber e analisar a si próprio, sua cultura e sua língua. 

É interessante ressaltar que o discurso dos imigrantes, representados pelos recortes 42 a 

61, encontra-se amparado por comparações: eu ajo desta forma, o outro age daquela 

forma. Concluímos, portanto, que as comparações e, consequentemente, as reflexões 

foram aflorando no ambiente onde várias culturas fluíam livremente, sem fronteiras que 

determinam onde começa e onde acaba um território. A diferença passou a não se 

equacionar com a ameaça, mas com a alternativa.  

No entanto, podemos afirmar, através da análise dos dados, que a “provação 

divina” (CAMPBELL, 1949), passo que configura a jornada percorrida pelos 
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participantes deste estudo, é desenvolver a competência de interação intercultural, isto é, 

ter que aprender não somente a língua do outro, mas a forma eficaz e adequada de se 

comportar e agir perante pessoas de grupos distintos (SPENCER-OATEY; FRANKLIN, 

2009). De acordo com Spencer-Oatey e Franklin (2009, p. 50, tradução nossa), lidar com 

“a interação entre membros de grupos de diferentes culturas pode ser um desafio de 

diferentes maneiras [...] grupos culturais podem diferir em valores, orientações para a 

vida, crenças, atitudes de tempo, convenções e estilos comunicativos e assim por 

diante”.68 

Os recortes a seguir (42 a 61) têm como função ilustrar os significados culturais 

que os imigrantes missionários cristãos atribuem às culturas e línguas que se faziam 

presentes em suas práticas cotidianas e que, inconscientemente, contribuíram para a 

construção de suas histórias de vida. Iniciemos com a narrativa de Abiel.  

 

Recorte 42: As diferenças  

 

Abiel: As duas culturas são bastante diferentes, creio que seja principalmente devido às 

origens dos dois povos. O povo brasileiro é mais livre, mais espontâneo, mais sem 
estrutura, mais dado a festas e farras como é o temperamento latino. Por outro lado, o 

povo americano, descendente basicamente de europeus, é mais conservador, mais 
organizado, mais sério e um pouco mais dedicado à honestidade e à ordem. (Fragmento 
extraído da entrevista realizada em 10 mar. 2015) 
 

A partir da narrativa de Abiel, foi possível construir dois domínios culturais de 

Atribuição (X é uma atribuição de Y). O primeiro, domínio cultural 12, ilustra os 

significados culturais atribuídos pelo imigrante ao “povo brasileiro”, e o segundo, 

domínio cultural 13, mostra os significados culturais atribuídos aos cidadãos 

estadunidenses, seus conterrâneos, chamados por Abiel de “povo americano”. 

  

Domínio cultural 12: X é uma atribuição do povo brasileiro.  

 

Livre 

Espontâneo  

Sem estrutura 

Gosta de festas 

Gosta de farras 

Temperamento latino  

 

 

é uma atribuição do povo brasileiro.  

                                                                 
68 “Interaction between members of different cultural groups can be challenging in many different ways 

[...] cultural groups can differ – values, orientations to life, beliefs, attitudes to time, communicative 

conventions and styles, and so on.” 
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Domínio cultural 13: X é uma atribuição do povo estadunidense.  

 

Conservador 

Organizado 

Sério 

Dedicado à honestidade  

Dedicado à ordem 

 

é uma atribuição do povo estadunidense.  

 

Abiel, ao descrever os povos brasileiro e estadunidense, faz uma generalização 

sem considerar que cada indivíduo, mesmo pertencendo a dado grupo social, pode 

manifestar padrões de regularidade e variação específicos (SPENCER-OATEY; 

FRANKLIN, 2009). De acordo com Spencer-Oatey e Franklin (2009), é fato que em cada 

grupo social há uma cultura que envolve uma rede complexa de diferentes tipos de 

regularidades (elementos interconectados), como estrutura linguística, valores e 

princípios, normas que determinam os direitos e os deveres do indivíduo na comunidade, 

comportamento e rotina do grupo, produtos feitos/utilizados na comunidade etc., rede 

essa que é compartilhada por todos os seus membros. Todavia, não se pode ignorar o fato 

de que cada indivíduo é livre para manifestar as regularidades e variações conforme a 

base contextual em que está inserido, ou seja,  

 

[e]m encontros específicos, as pessoas podem apoiar-se, manipular ou 
perder as práticas culturais, de acordo com seus objetivos, preferências 
e assim por diante. Elas têm a liberdade de fazer escolhas individuais, 
e elas podem transmitir “significados” interacionais através dessas 
escolhas. (SPENCER-OATEY; FRANKLIN, 2009, p. 39, tradução 
nossa).69  

 

Levando isso em consideração, podemos afirmar que nem todos os(as) 

brasileiros(as) apresentam as características atribuídas por Abiel, assim como nem todos 

os(as) estadunidenses apresentam as qualidades descritas por ele em sua narrativa. A 

construção cultural do ser humano dependerá da forma como cada um opta por agir 

considerando o cenário no qual está inserido, a situação que está enfrentando e os demais 

participantes envolvidos no mesmo cenário e na mesma situação. Nas palavras de 

Spencer-Oatey e Franklin (2009, p. 37, tradução nossa):  

 

Há também uma base de contexto para a manifestação de regularidades 
e variação. Por exemplo, se um grupo desenvolve um estilo informal, 
“personalizado” de interação, no qual brincadeiras e provocações são 

                                                                 
69 “In specific encounters, people can uphold, manipulate or drop cultural practices, according to their goals, 

preferences and so on. They have the freedom to make those individual choices, and they can convey 

interactional ‘meanings’ through those choices.” 
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comuns e em que a descontração pessoal é valorizada, isso não significa 
que esses membros do grupo necessariamente interagirão da mesma 
forma com outras pessoas ou em outro grupo.70 
 

Assim, mesmo cientes de que “há vários tipos de grupos sociais e cada um deles 

compartilha de alguma forma certos padrões de regularidade”71 (SPENCER-OATEY; 

FRANKLIN, 2009, p. 40, tradução nossa), não devemos cair no erro da rotulação, 

esquecendo-nos de que “as pessoas incorporam as regularidades que experimentam ao 

longo do tempo em seus hábitos, dentro ou através de determinados contextos, mas suas 

atuais práticas emergem de uma dinâmica interação de regularidades com improvisação 

e criatividade”72 (SPENCER-OATEY; FRANKLIN, 2009, p. 36, tradução nossa). Em 

suma, existem brasileiros e brasileiras conservadores(as), organizados(as), sérios(as), 

honestos(as) etc., como também estadunidenses que gostam de festas e farras e que são 

espontâneos, livres, sem estrutura etc.     

 

Recorte 43: Práticas não praticadas  

 

Asafe: Acho o povo brasileiro muito generoso e compreensivo. Mas estranhei muito e até 
hoje estranho, 60 anos mais tarde, a prática de jogar coisas no chão: lixo, papel, etc. 

Poucos americanos fazem isso, e dependendo do lugar (nos EUA), incide até multa se 
forem pegos. Para nós, “lugar de lixo é no lixo”. A outra coisa com que nunca 
acostumamos é o cumprimento de horário. Os americanos não são rígidos como os 

ingleses, mas tendem a cumprir horário na medida do possível, atrasando apenas 10 a 
15 minutos quando inevitável. Eu achei estranho a maneira de tratar os alimentos no 

mercado, especialmente a carne que era trabalhada com pouco higiene e exposta às 
moscas e outros insetos abundantes. (Fragmento extraído da entrevista realizada em 5 
jul. 2014) 

 

Conforme afirma Asafe, “lugar de lixo é no lixo”, e o não cumprimento da 

prática de descarte correto resulta em multas nos Estados Unidos. No Brasil, estados como 

São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná etc. também lutam em prol dessa bandeira e exigem a 

aplicação de multas aos que insistem em jogar lixo no chão. No entanto, o projeto 

encontra-se somente no papel à espera de ser votado no Senado, ou seja, não é ainda uma 

lei nacional e, sendo assim, a prática de descartar lixo em lugares inapropriados se faz 

                                                                 
70 “There is also a context basis to the manifestation of regularities and variation. For example, if a group 

develops an informal, ‘personalized’ style of interation, in which joking and teasing is common and in 

which personal self-disclosure is valued, this does not mean that these group members will necessarily 

interact in the same way with other people or in other group.”  
71 “[...] there are many different types of social groups, and where members of any group share patterns of 

regularity in some way.”  
72 “[...] people incorporate into their habitus the regularities they experience over time both in and across 

given contexts, yet their actual practices emerge from a dynamic interaction of these regularities with 

improvisation and creativity.” 
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presente em muitas cidades brasileiras nos dias de hoje, visto que nem todos têm a 

consciência de jogar “lixo no lixo”.  

O projeto em questão visa modificar a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(Lei n˚ 12.305/2010), e passará a exigir o descarte regular de lixo em via pública (ruas, 

avenidas, praças e canteiros etc.), a fixar multas para aqueles que descumprirem a lei e a 

regulamentar a forma correta de descarte de resíduos sólidos (ALTAFIN, 2015).  

  

O texto prevê que o cidadão flagrado fazendo o descarte receba um auto de 
infração que informe o local e hora da aplicação da multa, nome do cidadão, 
a descrição da infração, a identidade do agente autuante e a assinatura do 
autuado. A lei ainda prevê que durante a autuação, o agente possa solicitar 
reforço policial, se necessário. Além de multado, o infrator poderá 
responder civil e criminalmente pelo dano ambiental, dependendo do 
volume e impacto do descarte de lixo. A multa prevista é de uma Unidade 
Fiscal do Município (UFM), o equivalente a R$ 137,68. Em caso de 
reincidência, a multa passa para 10 UFMs, o mesmo que R$ 1.376,80. De 
acordo com o projeto, todo valor arrecadado será destinado ao Fundo 
Municipal do Meio Ambiente para a manutenção e criação de Ecopontos 
no município. (SANTANA, 2015). 
 

 

Todavia, como Asafe conclui em sua fala, “estranhei muito e até hoje estranho, 

60 anos mais tarde, a prática de jogar coisas no chão”. Percebemos que o emprego do 

verbo no passado (“estranhei”) expressa conformidade a uma luta perdida, ou seja, para 

Asafe essa prática, infelizmente, poderá ser mantida por anos e ser considerada normal 

aos olhos de muitos brasileiros. Além do descarte inapropriado do lixo, Asafe aponta em 

sua narrativa outras práticas culturais realizadas pelos brasileiros que lhe causaram 

estranhamento. Elaboramos, assim, o domínio cultural de Atributo (X é uma atribuição 

de Y, em que X = atributo do povo brasileiro).   

 

Domínio cultural 14: X é um atributo do povo brasileiro.  

 

Generoso 

Compreensivo 

Descomprometido com o horário 

Sem higiene para lidar com o lixo 

Sem higiene para lidar com alimentos  

 

 

é um atributo do povo brasileiro. 

 

Assim como na análise da narrativa de Abiel (Recorte 42), na narrativa de Asafe 

(Recorte 43) não podemos generalizar os membros simplesmente por pertencerem a 

determinado grupo e, consequentemente, a um grupo cultural específico. Vimos que cada 

indivíduo pode compartilhar um conjunto de regularidades, todavia, ele é responsável por 
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suas escolhas e experiências. Baseando-nos na teoria de Spencer-Oatey e Franklin (2009), 

podemos afirmar que nem todos os brasileiros irão, necessariamente, apresentar os 

atributos mencionados por Asafe (domínio cultural 14). As observações feitas por ele 

correspondem, exclusivamente, a determinado grupo de pessoas que habitam um espaço 

geográfico específico.    

Achamos pertinente enfatizar, novamente, que as características, atitudes e 

atividades mencionadas neste estudo não correspondem a todas as comunidades indígenas 

brasileiras ou aos demais brasileiros. Ou seja, os relatos ilustram a realidade das 

comunidades indígenas e de brasileiros de determinadas regiões com as quais os 

imigrantes missionários cristãos tiveram a oportunidade de conviver em décadas 

passadas. Mudanças podem ter ocorrido, visto que cada grupo social aqui mencionado 

tem sua forma de pensar, agir, dar significado ao mundo que o cerca. Lembramos ainda 

que todos os seres humanos estão propícios a mudanças em virtude da interação com 

fatores internos e externos. Novas languacultures são reconstruídas a todo momento. 

Késia, voz representada no Recorte 44, faz uma comparação entre o povo 

brasileiro e o povo estadunidense. Todavia, mesmo ciente das inúmeras diferenças 

existentes entre povos de países específicos, ela opta por enfatizar as semelhanças entre 

os indivíduos, como seres humanos e não como seres pertencentes a um ou outro território 

geográfico. Dessa forma, podemos afirmar que Késia leva em consideração, mesmo que 

de forma inconsciente, o fato de que existem aspectos da vida que parecem ser 

consistentes entre diferentes culturas (princípios universais), enquanto outros parecem 

diferir entre culturas (princípios específicos) (SPENCER-OATEY; FRANKLIN, 2009). 

Relata, assim, seu ponto de vista sem empregar palavras que possam fazer qualquer tipo 

de rotulação. Vejamos, enfim, a narrativa da participante.  

 

Recorte 44: As semelhanças 

 

Késia: Naturalmente, há muitas diferenças óbvias, mas no fundo, há muita semelhança: 
o amor no lar, o desejo de progredir na vida e a compaixão pelo menos favorecido. Os 

Estados Unidos são muito diferentes do tempo que saímos em 1952. Prefiro não falar da 
decadência nas áreas política e religiosa. Tem havido melhoramentos em algumas áreas, 

mas não estou atualizada nesse assunto. (Fragmento extraído da entrevista realizada em 
5 jul. 2014) 

Késia, ainda jovem, deixou os Estados Unidos em 1952. Longe de sua terra natal 

há 63 anos, ela reconhece que seu país sofreu transformações (“Os Estados Unidos são 
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muito diferentes do tempo que saímos em 1952”). Demonstrando insegurança em discutir 

as diferenças culturais entre Brasil e Estados Unidos (“mas não estou atualizada nesse 

assunto”), Késia opta por enfatizar as qualidades de ambos (“amor no lar”, “desejo de 

progredir na vida” e “compaixão pelos menos favorecidos”). Reconhecer as diferenças é 

um caminho para a relativização. Relativizar, segundo Rocha (2006, p. 20), é deixar o 

etnocentrismo de lado, “é não transformar a diferença em hierarquia, em superioridade e 

inferioridade ou em bem e mal, mas vê-la na sua dimensão de riqueza por ser diferença”. 

Késia reconhece que existem diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos 

(“Naturalmente, há muitas diferenças óbvias”), mas, nessa narrativa, concluímos que a 

participante opta por ver a diversidade cultural com os olhos da competência intercultural, 

isto é, rompendo com a centralização e a absolutização do “eu”.  

Colaborando ainda com a pesquisa, Asafe (Recorte 45) narra outra situação que 

despertou sua atenção para os aspectos culturais que fluem no Brasil e que se contrapõem 

àqueles compartilhados nos Estados Unidos, país de origem do missionário. 

 

Recorte 45: Desigualdade social  

 

Asafe: Achei marcante o contraste entre os ricos e os pobres. Vi riqueza que nunca havia 
visto nem nos EUA, e pobreza alarmante. As roupas dos pobres eram tão remendadas 
que só restava as costuras principais da peça original [...]. Fiquei impressionado com o 

que o povo carregava na cabeça: móveis como cama ou uma mesa com as cadeiras 
penduradas nas pernas da mesa, compras de toda espécie, até objetos redondos como 

abóboras e as enormes trouxas de roupas que as lavadeiras carregavam. Eu vi como era 
importante apresentar-se bem; até as casas, muitas vezes, tinham uma frente bonita, bem 
arrumada, mas para os fundos eram bem simples. Me lembro de uma casa da qual restava 

só a frente; o resto tinha caído completamente. (Fragmento extraído da entrevista 
realizada em 5 jul. 2014) 

 
A partir da narrativa de Asafe, percebemos que a desigualdade social e a extrema 

pobreza que assolam alguns estados brasileiros foram aspectos culturais que despertaram 

sua atenção (“Achei marcante o contraste entre os ricos e os pobres. Vi riqueza que nunca 

havia visto nem nos EUA, e pobreza alarmante”). Segundo Camargo ([2016]), a maioria 

dos países na atualidade são afetados por esses dois problemas sociais, a desigualdade 

social e a pobreza:  

 

A pobreza existe em todos os países, pobres ou ricos, mas a 
desigualdade social é um fenômeno que ocorre principalmente em 
países não desenvolvidos. O conceito de desigualdade social é um 
guarda-chuva que compreende diversos tipos de desigualdades, desde 

http://portalsuaescola.com.br/desigualdade-social/
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desigualdade de oportunidade, resultado, etc., até desigualdade de 
escolaridade, de renda, de gênero, etc. De modo geral, a desigualdade 
econômica – a mais conhecida – é chamada imprecisamente de 
desigualdade social, dada pela distribuição desigual de renda. No 
Brasil, a desigualdade social tem sido um cartão de visita para o mundo, 
pois é um dos países mais desiguais. Segundo dados da ONU, em 2005 
o Brasil era a 8º nação mais desigual do mundo. O índice Gini, que 
mede a desigualdade de renda, divulgou em 2009 que a do Brasil caiu 
de 0,58 para 0,52 (quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade), 
porém esta ainda é gritante. 

 

Retomando a narrativa de Asafe, foi possível construir o domínio cultural de 

Causa-Efeito (X é um resultado de Y, em que X = resultado da desigualdade social e da 

pobreza no Brasil) com o objetivo de destacar as ações e características resultantes da 

desigualdade social e da pobreza que contribuíram para o estranhamento do missionário.  

 

Domínio cultural 15: X é um resultado da desigualdade social e da pobreza no Brasil.  
 

As roupas remendadas 

Carregar na cabeça móveis (cama, mesa, cadeira etc.) 

Carregar na cabeça compras (objetos redondos como 

abóboras) 

Carregar na cabeça trouxas de roupas 

Casas com fundos bem simples  

Casas com partes caídas  

 

 

é um resultado da desigualdade social e da 

pobreza no Brasil. 

 

Os adjetivos empregados por Asafe, “alarmante” (“pobreza alarmante”) e 

“impressionado” (“Fiquei impressionado”), expressam o desconforto do imigrante 

missionário cristão ao presenciar as situações descritas no domínio cultural 14. Outro 

comportamento que despertou a atenção de Asafe foi que, mesmo em meio a tanta 

pobreza, as pessoas se preocupavam em “se apresentar bem” e mantinham a casa, em 

estado de quase total destruição, “bonita” e “bem arrumada” (“Eu vi como era importante 

apresentar-se bem; até as casas, muitas vezes, tinham uma frente bonita, bem arrumada, 

mas para os fundos eram bem simples”).  

Outro atributo do povo brasileiro destacado nas narrativas dos imigrantes 

missionários cristãos foi “religioso”, desta vez por Talita, no recorte que se segue.  

 

Recorte 46: Brasileiro, povo religioso  

 
Entrevistadora: O que mais lhe chamou a atenção quando chegou no Brasil?  

Talita: Muita religiosidade... igrejas católicas grandes, quadros e imagens de “santos” 
em todo lugar, muitas bijuterias de crucifixos, figas etc., e frequentes alvoradas e 

procissões. Fazer o sinal da cruz era praticado pela maioria ao passar em frente de uma 
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igreja, um cemitério ou mesmo um nicho que abrigava uma imagem. (Fragmento extraído 

da entrevista realizada em 20 jan. 2015) 
 

Ao ser questionada sobre o que lhe havia chamado mais a atenção ao chegar ao 

Brasil, Talita menciona a religiosidade do povo brasileiro, exemplificando práticas 

culturais que são compartilhadas especificamente no catolicismo – segmento que difere 

em vários pontos daquele que a missionária segue – e, dessa forma, justificando seu 

estranhamento em relação à “muita religiosidade”, que pode ser interpretada como 

excesso de simbologia. De acordo com Chaui (1997, p. 300):  

 

A religião não sacraliza apenas o espaço e o tempo, mas também seres 
e objetos do mundo, que se tornam símbolos de algum fato religioso. 
Os seres e objetos simbólicos são retirados de seu lugar costumeiro, 
assumindo um sentido novo para toda a comunidade – protetor, 
perseguidor, benfeitor, ameaçador. Sobre esse ser ou objeto recai a 
noção de tabu (palavra polinésia que significa intocável): é um interdito, 
ou seja, não pode ser tocado nem manipulado por ninguém que não 
esteja religiosamente autorizado para isso.  

 

De acordo com a história da evangelização no Brasil, a religiosidade dos 

brasileiros é uma herança dos portugueses desde o descobrimento dessa terra habitada por 

“cerca de um milhão e meio de habitantes, divididos em mais de mil etnias” (CÉSAR, 

2000, p. 29). Com os portugueses, o povo brasileiro, representado na época pelos 

indígenas, aprendeu, muitas vezes por meio de imposição e agressões físicas, ritos do 

catolicismo apostólico romano, tais como adorar imagens, fazer sinal da cruz ao passar 

em frente a lugares sagrados, usar crucifixo, realizar procissões etc. Nas palavras de César 

(2000, p. 64),  

 

Martyn73 ficou surpreso com a quantidade de cruzes em Salvador [...]. 
Até então a evangelização estava nas mãos dos missionários e padres 
católicos romanos [...], a cruz, o melhor e mais conhecido símbolo 
cristão estava aqui, nas igrejas, nos hospitais, nas escolas, nos morros, 
nas casas, nas vestimentas clericais, no peito e até na constelação do 
Cruzeiro do Sul.  

 

                                                                 
73 “Logo no início do século 19, mais precisamente em 1805, 300 anos depois da descoberta do Brasil, um 

navio de bandeira inglesa, que estava de viagem para a Índia pela mesma rota de Cabral, aportou na Bahia 

por quinze dias. Um dos passageiros, de 24 anos, formado em matemática em Cambridge e ordenado 

ministro anglicano três anos antes, desceu do navio e foi conhecer a terra ensolarada que estava à sua frente. 

Chamava-se Henry Martyn [...]. Martyn, à semelhança dos franciscanos que vieram com Cabral, ia para a 

Índia na qualidade de missionário, onde, em menos de sete anos, traduziria o Novo Testamento e o Livro 

Comum de Oração para o hindustani, antes de morrer, solteiro e tuberculoso, aos 31 anos” (CÉSAR, 2000, 

p. 63).  
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Para Martyn, “a cruz sem a doutrina da cruz apenas cristianiza, não evangeliza” 

(CÉSAR, 2000, p. 64). Nessa perspectiva, a evangelização passou a fazer parte da história 

do Brasil no século XIX, época em que novos ritos passaram a ter significado em solo 

brasileiro. De acordo com Chaui (1997), os seres humanos buscam garantir uma propícia 

ligação e organização com a divindade através dos ritos. Nas palavras da autora,  

 

[o] rito é uma cerimônia em que gestos determinados, palavras 
determinadas, objetos determinados, pessoas determinadas e emoções 
determinadas adquirem o poder misterioso de personificar o laço entre 
os humanos e a divindade. Para agradecer dons e benefícios, para 
suplicar dons e benefícios, para lembrar a bondade dos deuses ou para 
exorcizar sua cólera, caso os humanos tenham transgredido as leis 
sagradas, as cerimônias ritualísticas são de grande variedade. No 
entanto, uma vez fixada a simbologia de um ritual, sua eficácia 
dependerá da repetição minuciosa e perfeita do rito, tal como foi 
praticado na primeira vez, porque nela os próprios deuses orientaram 
gestos e palavras dos humanos. (CHAUI, 1997, p. 299).  
 

 

As religiões praticadas no Brasil contribuíram para que nosso país se tornasse 

rico em diversidade. Atualmente, os 26 estados e o Distrito Federal têm uma população 

de 202,7 milhões de brasileiros (IBGE, [2016]) e, por se tratar do quinto país mais 

populoso do mundo, é de se esperar a existência de uma vasta diversidade linguística e 

cultural. Cada região apresenta diferentes peculiaridades linguístico-culturais em virtude 

da interação com várias etnias, conforme descrito a seguir. 

 

O Brasil, por apresentar uma grande dimensão territorial, possui uma 
vasta diversidade cultural. Os colonizadores europeus, a população 
indígena e os escravos africanos foram os primeiros responsáveis pela 
disseminação cultural no Brasil. Em seguida, os imigrantes italianos, 
japoneses, alemães, árabes, entre outros, contribuíram para a 
diversidade cultural do Brasil. Aspectos como a culinária, danças, 
religião são elementos que integram a cultura de um povo. 
(FRANCISCO,[2016b]). 
 

 

O recorte a seguir ilustra um pouco dessa diversidade existente no Brasil, fator 

que chamou a atenção da missionária Talita. 

 

Recorte 47: Brasil: país de dois povos?  

 

Pesquisadora: Então, a questão cultural não foi tão diferente entre Brasil e os Estados 
Unidos?    
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Talita: É... não. Brasil e os Estados Unidos, não. É claro, Manaus é diferente. Para 

nossos missionários que são de São Paulo e vão para Manaus é diferente. Eu acho que 
eu vim e tenho ouvido isto de outros também, a gente já vem ciente que vai ser diferente. 

Então, tem que está acostumado com isso. E depois de 10 meses, fui para a aldeia que é 
bem diferente! Acaba criando dois povos: os brasileiros e os índios. As tribos estão bem 
escondidas e são bem diferentes. A cultura da aldeia é bem diferente. (Fragmento extraído 

da entrevista realizada em 20 jan. 2015).  
 

Conforme narra Talita, o Brasil é composto por “dois povos: os brasileiros e os 

índios”. Na verdade, podemos afirmar que o Brasil é um país de vários povos. Analisando 

essa narrativa, constatamos que o estranhamento maior com a cultura brasileira foi em 

relação ao povo indígena; segundo Talita, “A cultura da aldeia é bem diferente”, ao levar 

em consideração a localização das comunidades, as vestes, os alimentos, as moradias e 

os hábitos cotidianos dos indígenas, que diferem significativamente daqueles dos demais 

brasileiros (“Manaus é diferente. Para nossos missionários que são de São Paulo e vão 

para Manaus é diferente”).   

O Brasil hoje é composto por mais de 225 comunidades indígenas espalhadas 

por praticamente todo o território nacional, em especial na Região Norte. Nessas 

comunidades são faladas cerca de 180 línguas e dialetos distintos (FRANCISCO, 

[2016a], dado que rompe com o mito do Brasil como país monolíngue e monocultural. 

Podemos, então, afirmar que a expressão “ser brasileiro” é muito abrangente, pois 

diversas variantes devem ser levadas em consideração ao se fazer tal afirmação, como 

idade, gênero, etnia, escolaridade, região geográfica etc. Cada uma dessas variantes 

resulta em um ser “brasileiro” único, composto por sua própria languaculture e 

subjetividade.  

Tendo em vista que os imigrantes participantes deste estudo passaram grande 

parte de suas vidas dedicados ao trabalho missionário em comunidades indígenas, em 

especial Késia e Asafe, dedicamos este momento para apresentar a análise dos dados que 

tratam especificamente do estranhamento perante as práticas culturais compartilhadas 

pelos índios brasileiros. A maioria dos recortes a seguir (48 a 55) foram extraídos do livro 

concedido por Késia, escrito com o objetivo de narrar sua história, juntamente com a de 

seu esposo Asafe, em meio a um grupo indígena que vive na Floresta Amazônica. 

Conforme já mencionado neste trabalho, é comum fazermos comparações com o que nos 

é familiar para justificar nosso estranhamento em relação a algo novo. Podemos ver essa 

prática nas narrativas a seguir.  
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Recorte 48: Divisão de alimento  

 

Késia: A aldeia se divide naturalmente em cinco ou seis grupos, determinados mais ou 

menos por parentesco. Dentre do grupo, se compartilha peixe, caça, frutos das roças ou 
da mata sem cobrar ou trocar. Até as crianças também são generosas. Dávamos alguma 

coisa para uma criança às vezes; logo ela dividia com seus amiguinhos sem ninguém 
mandar. Avareza não é tolerada na cultura indígena. (Fragmento extraído do livro “B”)  
 

Segundo Késia, a forma como a divisão de alimento era feita na comunidade 

indígena despertou sua atenção e a de seu esposo porque, em seu país de origem, não é 

comum ver atos de generosidade sem que a pessoa deseje algo em troca. De acordo com 

ela, “na sociedade americana é mais ‘cada um para si’” (entrevista, 19 jan. 2015), ao passo 

que, para os índios, compartilhar é um gesto natural. Independentemente do que ganham, 

não é da natureza deles guardar somente para si o que receberam de terceiros. Nem os 

adultos nem as crianças demostravam gestos de “avareza” em suas atividades cotidianas. 

Nas palavras de Késia, “entre as crianças americanas e brasileiras, ouve-se com 

frequência, ‘me dá’ e ‘é meu’. As crianças da comunidade indígena jamais falam assim 

porque os pais os ensinam que isso é errado e feio” (entrevista, 19 jan. 2015).  

De acordo com Késia, outra experiência muito interessante que lhe chamou a 

atenção em relação à cultura do povo indígena foi a maneira como os partos eram 

conduzidos pelo grupo, como atesta o relato a seguir.  

 

Recorte 49: Chegada a hora do parto 

 
Késia: Nos tempos antigos, antes de nós conhecermos os índios, as parturienses saíam 

sozinhas para dar à luz bem afastadas da aldeia. Uma senhora, às vezes, a mãe dela ou 
uma tia, ia olhar de longe. Depois, essa acompanhante ia cortar o cordão umbilical do 
recém-nascido e providenciar uma cobertura acima da rede da nova mãe. Então, voltava 

para a aldeia; a parturiente ficava muitos dias com seu bebê lá no mato, recebendo o 
mínimo de atenção. [...] Um dia, ao desembarcar da lancha onde os missionários e outros 

índios viajavam, uma gestante, estando em trabalho de parto, saiu em direção ao mato, 
não muito longe de nossa casa, para dar à luz. Uma ou mais mulheres também 
desembarcaram e a acompanharam. Após o nascimento da criança, todas voltaram para 

casa da recente mamãe onde seu marido havia preparado um pequeno quarto fechado 
por palha ou plástico. Naquele pequeno espaço, a mãe ficou com a recém-nascida por 

seis dias, recebendo visitas somente de outras mulheres e meninas que levavam comida, 
bebida e água para seu banho e o recém-nascido. Ainda prevalecia entre eles a norma 
que era expressamente proibido que a mãe e o bebê fossem vistos por pessoas do sexo 

masculino, todavia, as mulheres não precisam ficar isoladas no mato como antigamente; 
agora, podiam voltar para casa logo após o parto. No entanto, só saiam do “cubículo” 

feito pelo marido no sétimo dia, quando a mãe deveria levar o bebê para tomar seu 
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primeiro banho de rio. Daí em diante, todos da comunidade poderiam conhecer o bebê e 

ver a mãe. (Fragmento extraído do livro “B”) 
 

A forma como o parto e o pós-parto são conduzidos na comunidade indígena não 

é familiar aos olhos de Késia. Segundo a missionária, antigamente os partos eram 

assistidos em casa pelas parideiras nos Estados Unidos, mas, hoje em dia, são feitos nos 

diversos hospitais existentes (entrevista, 19 jan. 2015). Outra diferença cultural apontada 

por Késia relaciona-se ao comportamento das pessoas após o nascimento do bebê. 

Diferentemente dos costumes dos índios, é comum em sua terra natal que a genitora e o 

bebê recebam visitas de amigos e familiares de ambos os sexos logo após o parto. As 

genitoras e seus filhos não ficam isolados da sociedade, como é feito na comunidade 

indígena. Pelo contrário, além das visitas recebidas no hospital e na residência dos pais, 

com o avanço da tecnologia, antes mesmo de mãe e filho receberem alta hospitalar, fotos 

do recém-nascido são tiradas e rapidamente divulgadas nas redes sociais (Instagram, 

Facebook etc.) para que todos os amigos possam conhecê-lo (entrevista, 19 jan. 2015).   

A tecnologia, sem margem de dúvida, contribui para o rompimento da barreira 

espaçotemporal que dificultava ou, até mesmo, impedia a interação entre as pessoas. 

Hoje, a forma de integração e interação entre os diversos grupos sociais é reforçada com 

o uso das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs). Por exemplo, as 

cartas manuscritas foram substituídas pelos chats, e-mails, WhatsApp, Viber etc., que têm 

como características principais a agilidade e a praticidade na comunicação gratuita. As 

mudanças nos meios de comunicação e interação são visíveis nas vidas das pessoas, 

independentemente de idade, gênero e etnia. Se olharmos criticamente ao nosso redor, 

podemos perceber que o mundo está em ritmo acelerado e a internet tem contribuído com 

esse fenômeno ao dar acesso a indivíduos localizados em diferentes espaços geográficos 

às informações em tempo real, rompendo a barreira espaçotemporal que em tempos 

passados separava as pessoas umas das outras e, de certa forma, as “isolava” em seus 

próprios mundos (KENSKI, 2007).  

Além desse fato, Késia menciona outra prática que também despertou sua 

atenção em relação às mães e seus filhos. A participante notou que, ao passo que era 

comum a ela e seu esposo deixarem seus bebês em um berço ou outro lugar apropriado 

quando estavam ocupados realizando alguma atividade cotidiana, as mães índias 

carregavam seus filhos em uma tipoia ou pediam para outra pessoa carregá-los em seu 
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lugar. Nas palavras da missionária, “os bebês nunca ficavam sozinhos. O contato físico 

era muito mais em evidência nesse grupo” (entrevista, 19 jan. 2015).  

Estudos científicos comprovam que a família é o “sustentáculo da vida”, porém, 

na pós-modernidade, sua base tem sido abalada por diversos fatores sociais, como a falta 

de tempo dos pais para dedicar aos filhos, a busca desmedida de conforto e 

sustentabilidade, o divórcio dos pais etc.  

 

A família é o sustentáculo da vida, com ela aprendemos o que é ser 
ético, respeitar a diferença de cada ser, os limites que nós temos, enfim 
é o início para convivermos em sociedade. Ela que nos enche de carinho 
e amor é o nosso bálsamo de segurança e conforto para enfrentar 
qualquer problema que venha adiante. Quando a procedência é 
desestruturada, os componentes dessa trazem consigo grandes 
problemas na sociedade e conflitos emocionais que geram distúrbios de 
aprendizado entre outros que danifica a sua vida em todos os aspectos. 
Atualmente as famílias estão mais ausentes por não haver tempo, o 
mundo de hoje tem cobrado e exigido muito de cada indivíduo, assim 
os pais estão deixando as suas casas para irem de encontro ao mercado 
de trabalho para que possam dar mais conforto e sustentabilidade aos 
seus filhos. Isso contribui para que as crianças fiquem cada vez mais na 
companhia de outras pessoas como babás, vizinhos, avós e em 
instituições responsáveis por essas atividades, creches e escolas que são 
integrais. A família onde o pai, a mãe e os filhos conviviam diariamente 
tem se extinguido e tudo isso gera grandes conflitos, porém não são 
apenas os pais que são omissos que prejudica sua descendência, mas os 
pais que são divorciados [...]. (CARMO, [2016]). 

  

Conforme vimos, é no âmbito familiar que estabelecemos equilíbrio emocional, 

aprendemos o que é ser ético e a respeitar a diferença de cada um, ou seja, é na família 

que construímos nossa cultura. A família, de acordo com Risager (2006), é uma forma de 

vida e, por assim ser, torna-se uma das grandes responsáveis pela organização e 

dinamização do fluxo cultural. A família tem como função deixar marcas especiais, de 

forma inconsciente ou implícita, no fluxo cultural através da repetição e da redundância 

(RISAGER, 2006), justificando, assim, o conjunto de práticas que envolve o parto das 

mulheres indígenas (Recorte 49), que transcende gerações. A partir da narrativa de Késia, 

podemos perceber que “o antigo” (“dar à luz bem afastadas da aldeia”), embora possa ter 

sofrido algumas modificações (“as mulheres não precisam ficar isoladas no mato como 

antigamente”), ainda está presente na comunidade indígena e é, sistematicamente, 

respeitado por todos os seus membros (“Ainda prevalecia entre eles a norma que era 

expressamente proibido que a mãe e o bebê fossem vistos por pessoas do sexo 

masculino”).  
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Outro aspecto cultural mencionado por Késia é a dança como forma de 

comemorar a abundância. Segundo a participante, é comum aos índios celebrar a 

abundância alimentícia com uma animada festa com comidas, bebidas e muita dança, 

conforme ilustra o seguinte excerto.  

 

Recorte 50: Comemorando a abundância  

 

Késia: A dança, tradicionalmente, na comunidade indígena é uma festa animada. Minha 

observação é que eles comemoram a abundância. Quando há uma abundância de algum 
fruto do mato, um produto da roça, ou mesmo peixe ou caça, alguém costuma organizar 
uma dança. (Fragmento extraído do livro “B”)  

 

Ao ser questionada se havia algum evento em sua sociedade que se assemelharia 

a essa prática cultural, Késia respondeu que os estadunidenses comemoram o 

Thanksgiving (Dia de Ação de Graças) em “grande estilo” (entrevista, 19 jan. 2015). 

Segundo ela, esse dia é marcado como o dia de gratidão a Deus pelos bons acontecimentos 

ocorridos durante o ano (entrevista, 19 jan. 2015). O Thanksgiving, feriado nacional desde 

1863, é celebrado anualmente na quarta quinta-feira do mês de novembro. Nesse dia, os 

estadunidenses costumam passar o dia com a família, fazendo grandes reuniões e jantares. 

As famílias também assistem pela televisão aos grandes desfiles (paradas) realizados nas 

ruas e aos jogos de futebol americano. O principal prato é o peru assado, sempre 

acompanhado por outros pratos típicos como o stuffing (milho de pão em cubinhos usado 

como recheio), abóbora, purê de batata e batata-doce e, de sobremesa, tortas de abóbora 

e de maçã com sorvete. Essas comidas simples recordam as virtudes rústicas dos 

peregrinos, responsáveis pelo marco inicial do Thanksgiving (ARAÚJO, [2016]).  

Enquanto que, nos Estados Unidos, a comida está sempre presente nas 

comemorações, na comunidade indígena não falta dança, conforme afirma Késia. 

Todavia, ela e o marido acrescentam que a música e as canções eram exclusivas para as 

comemorações, não fazendo parte do dia a dia do povo indígena (entrevista, 19 jan. 2015). 

Tal prática despertou a atenção do casal, visto que, nos grupos sociais que frequentava 

fora da comunidade indígena, a música e as canções estavam presentes em praticamente 

todos os lugares e durante quase todas as atividades realizadas. Nas palavras de Késia, 

“os únicos cantores que conhecíamos eram os velhos que cantavam no centro das festas. 

Às vezes, ouvia-se um desses cantores cantando sozinho de madrugada” (Recorte 51). O 

recorte seguinte ilustra esse fato.  
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Recorte 51: Cantar e compor 

 
Késia: Os únicos cantores que conhecíamos eram os velhos que cantavam no centro das 

festas. Às vezes, um desses cantores, cantava sozinho de madrugada. Vez por outra 
algumas pessoas ouviam hinos cantados em igrejas ou no rádio. Começaram a interessar 
em cantar. Pedimos a uns amigos em Brasília que gravassem alguns hinos fáceis. 

Acompanhando a gravação, cantávamos com as pessoas que se interessavam, mas não 
era de grande proveito por ser na língua portuguesa. Contudo, à medida que os índios 

criam em Jesus, o desejo de cantar aumentava. Uma pessoa compôs um canto evangélico, 
mas os outros riram da ideia. Um dia, um menino teve um sonho que estava cantando 
hinos no estilo das canções indígenas e, ao acordar, lembrou-se de tudo e escreveu a 

letra. Gravou mentalmente a música também. Então, ele ensinou o diálogo cantado para 
alguns homens. Logo outras pessoas começaram a compor hinos. Um menino de dez anos 

de idade compôs um hino que se tornou um dos favoritos. Logo mais, as mulheres também 
começaram a compor hinos, algo totalmente estranho à cultura indígena. (Fragmento 
extraído do livro “B”) 

  

Juntamente com o imigrante vão sua língua (os recursos linguísticos, a 

paralinguagem e a comunicação cinésica) e, claro, sua cultura para o país imigrado, 

considerando-se o forte vínculo entre língua e cultura (RISAGER, 2006). Na comunidade 

indígena não foi diferente. Com a chegada do casal Késia e Asafe, chegaram a religião e 

todas as práticas linguísticas e culturais que a envolve; nesse caso, em decorrência da 

aceitação de um novo Deus e seus ensinamentos, o ato de cantar e compor hinos 

(“Contudo, à medida que os índios criam em Jesus, o desejo de cantar aumentava. [...] 

Logo outras pessoas começaram a compor hinos. Logo mais, as mulheres também 

começaram a compor hinos”. De acordo com César (2000, p. 79),  

 

[o]s protestantes são um povo que canta, graças aos missionários do 
século passado, a começar com o casal de escoceses Sarah e Robert 
Kalley, que organizaram a primeira e maior coletânea de cânticos em 
língua portuguesa, o famoso Salmos e hinos [...] Ali estão hinos de 
Martinho Lutero, dos irmãos Carlos e João Wesley, da compositora 
cega Fanny Crosby, do cantor e evangelista Ira Sankey e de muitos 
outros. Antes de terminar o século, essa coletânea já reunia letra e 
música de 618 hinos. Os missionários ensinaram os protestantes a 
cantar em quatro vozes, dando origem aos muitos coros das igrejas 
locais. Alguns crentes naquele século e principalmente no século 
seguinte se fizeram músicos, cantores, regentes de corais e 
compositores, a partir da cantoria eclesiástica. Os velhos hinos, quase 
todos importados da Europa e da América do Norte, edificavam, 
consolavam e davam esperança. Alguns eram apropriados para chamar 
o pecador à conversão, à cruz de Cristo, ao perdão de pecados e à vida 
eterna. Evangelizavam o povo e santificavam os fiéis.  
 

As diferenças continuavam a surgir aos olhos dos imigrantes missionários que, 

firmes na decisão de realizar o trabalho missionário na comunidade indígena brasileira, 
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buscam compreender sua cultura. Conforme Spencer-Oatey e Franklin (2009, p. 50, 

tradução nossa), “[q]uando nos envolvemos com a interação intercultural, somos 

confrontados com uma série de desafios [...] e, a fim de lidar com as incertezas que 

enfrentamos, precisamos dominar as sofisticadas habilidades ao gerenciar a 

‘complexidade cultural’”.74    

O Recorte 52 ilustra questões referentes ao matrimônio: a idade de casar, como é 

celebrada a união do casal e como eles vivem posteriormente.  

 

Recorte 52: O matrimônio  

 

Késia: Os índios casam novos. Um rapaz, com cerca de 17 ou 18 anos vê uma moça com 

quem ele quer casar. Ela teria no mínimo 13 anos [...]. Não há nenhuma cerimônia, mas 
o casamento é um acontecimento definido [...]. No dia do casamento, o rapaz 

simplesmente muda de casa. Ele leva o que ele tem, seu facão e qualquer coisa particular 
como um rádio. Ele vai morar na casa de sua noiva e a responsabilidade que antes era 
de seu pai, agora passa para o sogro. Os recém-casados continuam morando na casa 

dela por algum tempo. Ele trabalha na roça do sogro alguns anos e aos poucos 
desenvolve a sua. (Fragmento do livro “B”)  

 

Segundo Késia e Asafe, o casamento em seu país não tem nenhuma semelhança 

ao dos indígenas. Esse tipo de evento cultural nos Estados Unidos, nas palavras de Késia, 

é “semelhante ao brasileiro” [...] preparado com antecedência pelos noivos e familiares 

que cuidam de cada pequeno detalhe e celebrado com muita alegria e grande festa” 

(entrevista, 19 jan. 2015). É interessante notar que, ao falar “semelhante ao brasileiro”, 

Késia desconsidera que o grupo indígena também é brasileiro. Todavia, conforme já 

mencionado, a cultura que envolve as comunidades indígenas brasileiras é muito diferente 

das culturas compartilhadas pelos demais estados, o que leva as pessoas a não considerar, 

muitas vezes, a nacionalidade brasileira dos grupos indígenas.  

O casal cita durante a entrevista algumas tradições que diferem entre as culturas 

brasileira e estadunidense no que diz respeito à cerimônia do casamento. Por exemplo, 

toda noiva, segundo Késia (entrevista, 19 jan. 2015), tem que: (1) casar-se trajando 

alguma coisa velha, geralmente simbolizada por uma joia de família, um lenço ou um 

pedaço de renda, representando a ligação da noiva com sua família e a continuidade; (2) 

usar alguma coisa nova, geralmente o próprio vestido de noiva, a aliança ou o buquê, 

                                                                 
74 “So when we engage in intercultural interaction, we are faced with a range of challenges [...] and in order 

to handle the uncertainties we face, we need to master sophisticated skills in managing ‘cultural 

complexity’.” 
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representando a sorte e o sucesso em sua nova vida de casada, e, enfim, (3) usar alguma 

coisa emprestada que pode ser qualquer objeto, pois será devolvida logo após a cerimônia. 

Preferencialmente, o objeto emprestado deve ser de uma mulher casada e feliz para que 

essa alegria contagie o casamento em questão. Esse ato representa a amizade e o apoio 

dos amigos e familiares que não estarão presentes na vida do casal somente naquele dia 

especial, mas sempre que este precisar.  

Outras diferenças foram apontadas pelo casal de missionários no que diz respeito 

aos rituais no ato da cerimônia. Nos Estados Unidos, as damas e pajens são adultos, 

amigos íntimos dos noivos, enquanto que, no Brasil, geralmente são crianças e os adultos 

são testemunhas (madrinhas e padrinhos). No geral, os outros elementos que compõem o 

“evento casamento” são semelhantes, segundo Késia e Asafe. Após a cerimônia de 

casamento, “é comum os noivos serem recebidos com uma grande festa. Após a festa, 

eles viajam em lua de mel e ao retornarem, vão direto para sua nova casa onde passarão 

o resto de suas vidas juntos” (entrevista, 19 jan. 2015), contradizendo a cena descrita 

anteriormente por Késia sobre como é feita a união entre os casais na comunidade 

indígena.  

Késia, conforme mostra o recorte a seguir, relata ser comum na comunidade 

indígena admitir a poliandria. No entanto, atualmente, as relações poligâmicas foram 

substituídas pela monogamia.   

 

Recorte 53: Da poligamia à monogamia  

 

Késia: Mais tarde, às vezes, depois de morar com o sogro alguns anos, o jovem faz sua 
própria casa, normalmente ao lado da casa do sogro. Antigamente, existia a poligamia. 
No caso do sogro gostar do genro, ele promovia o casamento de outras filhas com esse 

mesmo genro. Hoje, isso não é mais praticado. (Fragmento do livro “B”) 
 

O Brasil é um país onde se prega a monogamia entre os casais, tendo como 

amparo leis que estabelecem o cumprimento do dever à fidelidade:   

O descumprimento do dever de fidelidade poderia dar causa a separação 
judicial litigiosa, como preceitua o art. 1.567, do Código Civil, nos 
incisos I e IV, referentes ao adultério e conduta desonrosa 
respectivamente. Podendo caracterizar conduta desonrosa o namoro do 
cônjuge com estranhos e o adultério como voluntariedade de ação e 
consumação da cópula carnal. Ademais, cumpre ressaltar que o 
adultério, por muitos anos, foi inserido em nosso sistema punitivo como 
delito, estando presente no Código Penal de 1830, regulado nos arts. 
250, 251, 252, 253, no Capítulo III “Dos crimes contra a segurança do 
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estado civil e doméstico”, nos arts. 279, 280 e 281, do Decreto n. 847 
de 1890, no Titulo VIII “Dos crimes contra a segurança da honra e 
honestidade das famílias e do ultraje publico ao pudor”, e no art. 240 
do Código Penal de 1940, no Titulo VII “Dos crimes contra a família”, 
Capitulo I “Dos crimes contra o casamento”. Só sendo expurgado do 
Código Penal no ano de 2005, com a Lei nº 11.106. (PINHEIRO, 2012). 

A legislação brasileira instituiu o casamento monogâmico como a única forma 

de entidade familiar, estabelecendo a fidelidade como dever conjugal em razão da 

influência de valores religiosos:  

De cunho religioso, a monogamia constituída pelo matrimônio foi 
considerada a forma legítima e sagrada de formar uma família aos olhos 
de Deus, inserida em uma comunidade cristã. A Bíblia, em inúmeras 
passagens, valoriza a monogamia como forma pura de relação familiar, 
como no Livro de Gênesis, em que Deus cria apenas uma mulher, Eva, 
para o homem Adão. Em Deuteronômio, em que a Lei de Moisés ordena 
ao homem que não multiplique mulheres para si e, no livro de Paulo aos 
Coríntios, quando enfatiza que cada um tenha a sua própria esposa, e 
cada uma, o seu próprio marido. (PINHEIRO, 2012). 

Sendo assim, é de se esperar que os religiosos, assim como Késia, sejam a favor 

da monogamia, discriminando todos aqueles que exerçam a poliandria em suas 

comunidades. Segundo a missionária, apoiando-se nos princípios da religiosidade, a 

poligamia é “crime na terra e pecado no céu” (entrevista, 19 jan. 2015). Durante a 

entrevista, ela menciona versículos bíblicos de praxe para explicar o que é o casamento e 

sua importância aos olhos de Deus: “Mas no princípio da criação Deus os fez homem e 

mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se 

tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o 

que Deus uniu, ninguém o separe” (Marcos 10:6-9). Com base no relato de Késia (Recorte 

53), destacamos o numeral “dois” com o objetivo de reforçar a ideia de casal (homem e 

mulher), excluindo, portanto, a possibilidade da união conjugal entre uma pessoa e várias 

outras.  

 

Recorte 54: A (i)mortalidade  

 

Késia: Na realidade, não sabemos nada sobre a crença dos antigos em relação à morte 

ou à possibilidade de vida após a morte. Sabemos por alto como os antigos moradores 
encaravam o acontecimento na época em que viviam entre eles. Eles faziam um caixão, 
algo difícil devido à falta de tábuas. Às vezes, eles adaptavam uma canoa velha. Creio 

que o uso de caixão originou-se do contato com o mundo de fora. Com um ar de tristeza, 
enterravam os mortos no cemitério perto da nossa casa. Não gritavam nem choravam 
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alto (nós estávamos acostumados com índios que faziam grande alarido e seguiam certos 

rituais acerca de mortes e enterros). Depois do sepultamento, falavam pouco sobre a 
pessoa que morreu. Um dos índios havia nos dito que eles tentavam esquecer o mais 

breve possível. Deve ser por isso que falam pouco sobre a pessoa que partiu. (Fragmento 
extraído do livro “B”) 
 

O fator que mais despertou a atenção de Késia em relação ao modo como a morte 

é conduzida no grupo indígena é que pouco se fala sobre a pessoa que faleceu, 

diferentemente do que ocorre em sua comunidade (“Um dos índios havia nos dito que 

eles tentavam esquecer o mais breve possível”). Isso geralmente não acontece em sua 

cultura: “Os corpos são velados pela família e amigos. Eles nunca são esquecidos e 

sempre são lembrados com carinho por todos. Visitas ao cemitério são feitas 

principalmente uma vez por ano, mas a data é 30 de maio nos Estados Unidos. No Brasil 

é dia 02 de novembro, né?” (entrevista, 5 jul. 2014). Embora nos Estados Unidos o dia 

30 de maio seja dedicado ao Memorial Day,75 o dia 2 de novembro é, segundo Fernandes 

(2015), dedicado a relembrar a memória dos mortos, dos entes queridos que já partiram 

para o mundo espiritual. Fernandes acrescenta que essa data representa um dos mais 

importantes rituais religiosos da tradição cristã católica, que, acreditando no Purgatório, 

reza para que as almas possam se purificar. Nas palavras do autor,  

 

[...] a alma necessita de orações dos vivos para que intercedam a Deus 
pelo sofrimento que as aflige. Nesse contexto, o Dia de Finados era 
conhecido na Idade Média como “Dia de todas as Almas”, dia esse que 
sucedia o “Dia de todos os Santos” (comemorado no dia 1º de 
novembro). Desde a época do cristianismo primitivo, que se 
desenvolveu sob as ruínas do Império Romano, que os cristãos rezavam 
por seus mortos, em especial pelos mártires, onde estes eram 
frequentemente enterrados: nas catacumbas subterrâneas da cidade de 
Roma. O costume de rezar pelos mortos foi sendo introduzido 
paulatinamente na liturgia (conjunto de rituais que são executados ao 
longo do ano) da Igreja Católica. [...] Apesar do processo de 
secularização e laicização que o mundo ocidental tem passado desde a 
entrada da Modernidade, o dia 02 de novembro ainda é identificado 
como sendo um dia específico para se meditar e rezar pelos mortos. 
Milhões de pessoas cumprem o ritual de ir até os cemitérios levar flores 
para depositar nas lápides em memória dos que se foram; outras levam 
também velas e cumprem os rituais mais tradicionais, como orações, 
cânticos etc. (FERNANDES, 2015).  
 

 

                                                                 
75 Dia em homenagem a todos os que morreram enquanto serviam ao Exército. Muitas pessoas visitam 

cemitérios e memoriais, e voluntários colocam uma bandeira dos Estados Unidos em cada sepultura em 

cemitérios nacionais. O Memorial Day também coincide com o início da temporada de verão. Muitos 

eventos acontecem nesse dia. Disponível em: <http://www.history.com/topics/holidays/memorial-day-

history>. Acesso em: 14 jun. 2016. 
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Como podemos perceber, as práticas culturais não surgem do nada, elas 

atravessam gerações, podendo ou não sofrer algum tipo de mudança ao longo do tempo. 

Percebemos também que a religião, mais uma vez, funciona como um condutor para as 

práticas culturais e torna-se responsável pela construção dos significados culturais 

atribuídos a dada situação, nesse caso, a forma como a morte é vista e conduzida pelas 

pessoas. Chaui (1997, p. 302), com base filosófica, explica a questão da (i)mortalidade 

espiritual para algumas religiões:  

 

Toda religião explica não só a origem da ordem do mundo natural, mas 
também do mundo humano. No caso dos humanos, a religião precisa 
explicar por que são mortais. O mistério da morte é sempre explicado 
como expiação de uma culpa original, cometida contra os deuses. No 
princípio, os homens eram imortais e viviam na companhia dos deuses; 
a seguir, uma transgressão imperdoável tem lugar e, com ela, a grande 
punição: a mortalidade. No entanto, a imortalidade não está totalmente 
perdida. Algumas religiões afirmam que o corpo humano possui um 
duplo, feito de outra matéria, que permanecerá após a morte, usando 
outros seres para relacionar-se com os vivos. Certas religiões acreditam 
que o corpo é habitado por uma entidade – espírito, alma, sombra 
imaterial, sopro –, que será imortal se os decretos divinos e os rituais 
tiverem sido respeitados pelo fiel. Por acreditarem firmemente numa 
outra vida – que pode ser imediata, após a morte do corpo, ou pode 
exigir reencarnações purificadoras até alçar-se à imortalidade –, as 
religiões possuem ritos funerários, encarregados de preparar e garantir 
a entrada do morto na outra vida.  

 

E, assim, as pessoas vão vivendo, expressando manifestações culturais relativas 

à sua religião. Conforme afirmam Spencer-Oatey e Franklin (2009), a religião está 

entrelaçada no tecido da vida cultural, e as manifestações culturais oriundas da religião 

(política, procedimentos, rituais, crenças etc.) podem ser impactantes em vários contextos 

da vida dos indivíduos, em diferentes níveis.  

Outro aspecto cultural identificado a partir da narrativa de Késia diz respeito à 

forma como eram conduzidas as competições dentro do grupo indígena, ou melhor, a 

“falta de competição” entre eles. Vejamos o seguinte recorte.  

 

Recorte 55: A falta de competição  

 

Késia: Fora o futebol e o vôlei, que foram introduzidos bem depois do seu contato com o 
mundo de fora, os índios não têm noção de competição. Antes de ficarmos cientes disso, 
costumávamos elogiar quem trouxesse o feixe maior de caraná para a cobertura de uma 

casa. Atividades ou jogos que para nós seriam competitivos, para eles não são. Eles 
preferem ajudar aquele que está ficando para trás. Nesse aspecto, qual seria mais 
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próxima à Palavra de Deus, a cultura deles ou a nossa? “Ninguém deve buscar seu 

próprio bem, mas sim o dos outros (I Coríntios 10:24)”. (Fragmento do livro “B”)  
 

De acordo com Késia, “há competição em quase tudo na cultura americana e 

também na brasileira como no esporte, na área acadêmica e profissional e entre os índios, 

não há em nada” (entrevista, 19 jan. 2015). É interessante ressaltar aqui o caráter fluido 

da cultura que, nas palavras de Risager (2006, p. 180, tradução nossa), move “do centro 

para a atmosfera e vice-versa”.76 De acordo com Késia, os esportes e, consequentemente, 

a noção de competição foram introduzidos entre os indígenas a partir da interação com o 

outro, ou seja, a partir do momento em que passaram a frequentar lugares externos à 

comunidade, bem como com os próprios missionários Késia e Asafe, que carregam 

consigo suas próprias práticas culturais e sua forma de dar significado às coisas que os 

rodeiam (“Antes de ficarmos cientes disso, costumávamos elogiar quem trouxesse o feixe 

maior de caraná para a cobertura de uma casa”). Por outro lado, a “falta de competição” 

na comunidade fez com que Késia repensasse suas próprias práticas. Ao questionar, 

“Nesse aspecto, qual seria mais próxima à Palavra de Deus, a cultura deles ou a nossa?”,  

ela reafirma uma postura intercultural ao reconhecer e valorizar as atitudes do outro (“Eles 

preferem ajudar aquele que está ficando para trás”). É possível perceber que a reflexão de 

Késia está embasada em seus princípios religiosos, ao citar o versículo bíblico “Ninguém 

deve buscar seu próprio bem, mas sim o dos outros” (I Coríntios 10:24). Além disso, a 

pergunta da missionária é retórica, ou seja, ela já tem a resposta na medida em que 

considera a “Palavra de Deus” algo inquestionável.    

A fim de sintetizarmos todas as diferenças culturais entre os membros da 

comunidade indígena e os demais indivíduos (brasileiros e estadunidenses), apontadas 

por Késia, construímos o domínio cultural de Razão, X é uma razão de Y, em que Y = 

razão para estranhar a cultura do grupo indígena brasileiro.  

 
Domínio cultural 16: X é uma razão para estranhar a cultura do grupo indígena 

brasileiro.  
A dança como forma de comemorar a abundância 

A falta de noção de competição 

A forma como compartilham os alimentos  

O matrimônio  

A forma como lidavam com a morte 

Relação entre pais e filhos 

O parto 

O estilo das casas 

 

 

é uma razão para estranhar a cultura do grupo 

indígena brasileiro. 

                                                                 
76 “[both types of flow move] from the centre to the periphery, and vice versa .”  
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O casal missionário tinha como objetivo principal, ao chegar à comunidade, 

“levar o evangelho e ensinar princípios da vida cristã” aos indígenas. Todavia, ao 

chegarem lá, depararam-se com a existência de uma outra cultura, pois, de acordo com 

Risager (2006), não há indivíduo sem cultura, totalmente neutro – sem normas, valores, 

símbolos, ideias e ideologias. Diante da diversidade cultural que ali fluía, eles não tiveram 

outra alternativa senão aprender uns com os outros. Segundo Asafe, ele e sua esposa 

adquiriram conhecimentos que levarão para toda a vida: “aprendemos muitas coisas e 

outras apenas observamos, mas embora não fizéssemos igual, aprendemos a fazer” 

(entrevista, 19 jan. 2015). O grupo indígena, por sua vez, também passou por grandes 

modificações em razão do contato com os missionários, conforme os dados apontam. 

Podemos concluir que o diálogo entre as culturas (povo indígena versus missionários 

cristãos, protestantes evangélicos e estadunidenses) contribui para a formação do 

“homem-sujeito”, isto é, de seres ativos que possuem voz, subjetividade, porém, 

dependem do outro da mesma forma que este depende de mais outro e, assim, 

sucessivamente (TEIXEIRA, 2006).   

Nesse contexto onde múltiplas vozes fluíam diariamente, surgiu a oportunidade 

de perceber o outro e, de certa forma, de se tornar um pouco do outro. A 

intersubjetividade, que, segundo Geraldi (2010), será sempre marcada pelas dicotomias 

diferenças/semelhanças e conflitos/harmonias, resulta em sujeitos responsáveis, 

conscientes e responsivos. Ou seja, tanto o grupo indígena em tela como o casal de 

missionários tiveram oportunidade de tomar decisões e assumir obrigações no contexto 

em que estavam inseridos, a comunidade indígena (ser responsável), de aceitar a 

responsabilidade de ser capaz de saber o que se faz (ser consciente), de responder algo 

que lhes sucediam (ser responsivo).  

De acordo com Geraldi (2010), perante a diversidade é impossível falar em 

sujeitos estáveis. O ser humano é, portanto, inconcluso. No caso dos participantes 

envolvidos neste estudo, podemos dizer que não estão “concluídos”, pois, com certeza, 

todos terão ainda a oportunidade de participar, ao longo de suas vidas, de outros contextos 

culturais onde múltiplas vozes fluirão, gerando reflexões e possíveis mudanças. O sujeito, 

sob esse viés, é um ser “fora do comando”, isto é, tem uma história junto com a história 

do outro. Os seres humanos, portanto, são um diálogo entre o passado, o presente e o 

futuro, impossível de ser controlado e moldado (GERALDI, 2010).  

Até o presente momento mencionamos os grandes desafios enfrentados pelos 

missionários imigrantes cristãos ao se deparar com a diversidade cultural. No entanto, 
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não podemos deixar de mencionar que, ao chegar ao país imigrado, além do 

estranhamento cultural, o imigrante também passa pelo estranhamento linguístico. Ele 

precisará aprender a lidar com uma nova língua que, talvez, não apresente nenhum item 

linguístico equivalente à sua primeira língua, como no caso dos participantes deste estudo, 

que precisaram aprender a conviver com a língua portuguesa (e, em alguns casos, com a 

língua indígena brasileira). Outro grande desafio decorrente da imigração, portanto, passa 

a aflorar: aprender a lidar com a diversidade linguística. De acordo com Risager (2006, 

p. 4, tradução nossa),   

 

[...] as diferenças entre as línguas são relativas. Em todas as línguas 
(todas as formas de prática linguística), existem itens que são 
precisamente específicos desta língua, outros itens que são 
compartilhados com algumas outras línguas, e outros que parecem ser 
universais por serem compartilhados em todas as línguas. Todas as 
línguas são, portanto, em graus variados, ambas: linguisticamente 
particular e linguisticamente universal. Algo semelhante se aplica às 
formas e relações culturais: algumas são, de certa forma generalizadas, 
enquanto outras parecem ser universais e familiares a todas as 
sociedades.89  

 

Esta parte do estudo tem como objetivo apresentar os significados culturais 

atribuídos pelos missionários imigrantes cristãos ao processo de aquisição de língua, uma 

vez que, a partir do momento em que aceitaram o “chamado à aventura” (CAMPBELL, 

1949), estavam cientes de que teriam que viver em contextos onde sua língua 

(inglês/alemão), em geral, não era reconhecida. Ao questionar Talita sobre o que mais lhe 

chamou a atenção ao chegar no Brasil, a participante respondeu sem hesitar: “o choque 

para mim foi de não poder falar” (entrevista, 19 jan. 2015). O substantivo “choque”, 

empregado por ela, significa “encontro violento, com impacto ou abalo brusco, entre dois 

corpos” (HOUAISS, 2001, p. 704). A partir dessa definição, podemos compreender o 

sentimento inicial de Talita ao chegar em um país onde não falavam sua língua (inglês) 

e, de modo recíproco, onde ela não falava a língua oficial (português). 

Segundo Talita, ela queria falar, mas não ter o mínimo conhecimento da língua 

portuguesa incapacitou-a para a interação social. Sua necessidade de compreender e falar 

                                                                 
89 “[...] the differences between the languages are relative. In every language (every form of linguistic 

practice) there are items that are specific to precisely this language, other items that it shares with certain 

other languages, and some that must be assumed to be universal and which the language in question shares 

with all other known languages. All languages are thus, to varying degrees, bearers of both the linguistically 

particular and the linguistically universal. Something similar applies to the cultural forms and relations: 

some are more or less widespread, and some must be assumed to be universal and familiar to all known 

society.”  
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português aumentava ainda mais pelo fato de ser responsável por seus dois filhos que, na 

condição de crianças (que também não falavam português), dependiam dela para as 

atividades cotidianas. Segundo Talita, “eu estava em meio a tanta gente e eu não podia 

falar nada, e os filhos juntos. Foi um choque, um choque” (entrevista, 19 jan. 2015). A 

missionária usa a palavra “choque” repetidas vezes em sua narrativa. Essa repetição 

reforça o sentimento negativo em relação ao fato de ser uma imigrante sem ter as 

habilidades linguísticas necessárias na língua do país imigrado. A falta dessas habilidades 

colocava-a em uma posição de submissão a outra pessoa, seu cônjuge, conforme podemos 

notar no relato a seguir.   

 

Recorte 56: “Aos poucos vai pegando” 

 

Talita: Meu esposo tinha que fazer praticamente as compras, tudo. Isso foi o choque 
cultural, podemos falar. Você não poder falar e... mas, vai pegando, aos poucos vai 
pegando. Só que fomos à aldeia logo depois e, então, eu não tive tempo suficiente para 

dominar os costumes práticos do dia a dia, ir à loja...”. (Fragmento extraído da entrevista 
realizada em 19 jan. 2015)   

 

O que Talita define como “choque cultural” é, na verdade, o momento de 

estranhamento que o imigrante enfrenta ao ter que interagir com pessoas de língua e 

cultura diferentes das suas. De acordo com Tedesco (2006, p. 298), o grande desafio da 

atualidade é aprender a sentir e conviver com a/na diversidade num processo dialógico e 

integrativo, principalmente em se tratando de imigração:  

 

[...] a língua é um dos aspectos elementares desse processo 
[imigração]; é um dos primeiros obstáculos que um imigrante 
enfrenta quando se transfere para um outro país; envolve o 
problema da comunicação, visão de mundo, historicidade, 
cultura de origem e seus símbolos cotidianos (hábitos). Tenho a 
convicção de que a linguagem reflete e fornece o acesso à cultura, 
muitas vezes constituindo um modelo de cultura; é um mediador 
cultural e define a competência comunicativa tanto para o 
estrangeiro quanto para o autóctone. 

 

Podemos afirmar que não poder falar é, de certa forma, anular-se como ser 

humano. De acordo com Corbett (2003), sem a língua, os indivíduos não são capazes de 

negociar seus lugares nos grupos sociais e as normas que os compõem. Percebemos esse 

sentimento de anulação quando Talita diz, “Meu esposo tinha que fazer praticamente as 
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compras, tudo”. O uso do pronome “tudo” enfatiza sua anulação na sociedade e seu 

sentimento de incapacidade por não ter o domínio da língua portuguesa.  

Ao fazer uso da expressão “aos poucos vai pegando [a língua portuguesa]”, 

Talita mostra que adquirir uma língua não é uma tarefa fácil, demanda dedicação e tempo. 

A participante reforça essa ideia ao dizer: “Só que fomos à aldeia logo depois e, então, eu 

não tive tempo suficiente para dominar os costumes práticos do dia a dia, ir à loja...”. 

Além da língua portuguesa, que ainda lhe causava estranhamento, Talita teve que ter 

contato com mais uma língua, a língua indígena brasileira e, consequentemente, com 

outras culturas, específicas das comunidades indígenas.  

Dando continuidade ao estudo sobre os significados culturais atribuídos pelos 

participantes à aquisição de segunda língua, apresentamos a narrativa de Abiel (Recorte 

57).  

 

Recorte 57: O “o” não vira “u”? 

 

Abiel: Ah, sim. Sempre que se aprende uma nova língua passamos por situações 

engraçadas e constrangedoras. Vou dar um exemplo, estava aprendendo, tentando 
escutar e fiz uma pergunta: “Por que fala ‘meninu’, ao invés de ‘menino’?”. Um padre 

amigo respondeu: “Porque o ‘o’ vira ‘u’ no final das palavras”. Então, subi no púlpito 
e veja só, estava seguindo a regra que me deu. Eu disse: “Jesus desceu de Belém para 
Jericú” e todos começaram a rir. Não tem o certo! (Fragmento extraído da entrevista 

realizada em 10 mar. 2015)  
 

A frase dita por Abiel em sua narrativa, “Não tem o certo!”, acentua a 

complexidade que envolve o processo de aquisição de segunda língua, em especial a fala 

– nesse caso, lidar com questões relacionadas à fonética e à fonologia de uma língua, as 

quais geralmente são específicas, ou seja, não são universais. A sensação, portanto, de 

que “não tem o certo” pode ser explicada se considerarmos que a pronúncia depende de 

variação dialetal, ou seja, das particularidades da fala de um indivíduo, que podem variar 

conforme seu gênero, idade, região/país onde reside etc. (SILVA, T., 2010). Por outro 

lado, há a ciência, nesse caso a linguística, cuja função é explicar a linguagem humana 

em seus aspectos fonético, morfológico, sintático, semântico, social e psicológico etc.  

Da narrativa de Abiel é possível extrair um exemplo de uso e funcionamento da 

vogal postônica final “o” na língua portuguesa, teorizado por Silva (2010, p. 85-86, grifo 

da autora) da seguinte forma:  
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[e]m posição postônica final o segmento vocálico oral corresponde 
morfologicamente ao sufixo de gênero em substantivos e adjetivos e à 
vogal temática em verbos. O sufixo de gênero e a vogal temática em 
verbos são ortograficamente representados por i, e, a, o. As palavras 
“júri, jure, gota, mato” e as formas verbais “(ele) come, (ela) come, (eu) 
como” ilustram substantivos e verbos cuja vogal postônica final é  uma 
das vogais i, e, a, o [...]. Em poucos dialetos do português, temos que 
em posição postônica final ocorrem as vogais [i, e, a, o] em palavras 
como: “júri, jure, gota, mato”. Falantes destes dialetos pronunciam em 
posição postônica final nestas palavras as vogais [i, e, a, o] da mesma 
maneira como pronunciam as vogais [i, e, a, o] nas palavras “vi, vê, vá, 
avô” com exceção de que no último grupo de palavras a vogal é tônica. 
Contudo, para a maioria dos falantes do português brasileiro as vogais 
postônicas finais são distintas das vogais tônicas e pretônicas e são 

pronunciadas como [I, ə, ] nas palavras “júri, jure, gota, mato” e nas 
formas verbais  “(ele) come, (ela) come, (eu) como”.  
 

 

Conforme podemos perceber, há regras que determinam o “certo” e o “errado” 

em uma língua cujo não seguimento pode acarretar experiências engraçadas ou até mesmo 

constrangedoras. No caso de Abiel, a palavra “Jericó” tem a vogal final tônica “o”, sendo 

assim, não poderia ser pronunciada como / /, como ocorre na palavra “menino”, cujo 

“o” é uma vogal postônica. Podemos afirmar, portanto, que o conhecimento fonético da 

língua portuguesa poderia ter auxiliado Abiel. Todavia, “falar uma determinada língua 

implica um conhecimento que certamente transcende o escopo puramente linguístico” 

(SILVA, T., 2010, p. 11). O recorte a seguir ilustra essa afirmação.  

  

Recorte 58: Mais caranguejos  

 

Késia: Uma vizinha pobre, mãe de cinco filhos, queria repartir uns caranguejos conosco. 

Nós éramos apenas três pessoas e tendo mais recursos que eles. Eu queria expressar 
para ela que não era necessário dar para nós do pouco que ela tinha. Comecei dizendo 

não porque isso parecia um bom jeito para começar. Daí, catei a palavra dar em minha 
memória. Faz sentido, não é? Então, eu falei para ela: “Não dá”. Quanto mais ela 
colocava em minha vasilha, mais eu repetia a frase. Ela parecia um pouco irritada e 

finalmente disse: “Dá sim!”. Então eu me lembrei que o que eu havia falado era uma 
expressão idiomática que comunicava que não era suficiente. Como foi difícil sair dessa! 

Dei de volta uma porção dos caranguejos e fiquei com alguns para nós. Entre sorrisos, 
ficamos amigas no final das contas. (Fragmento extraído da entrevista realizada em 5 jul. 
2014)  
 

De acordo com Risager (2006), o imigrante, ao aprender uma segunda língua, 

constrói uma interlíngua, ou seja, seu próprio dialeto na língua-alvo. Sendo assim, em um 

contexto de imigração, “não são as línguas que fluem, mas as várias interlínguas dos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vogal_central_média
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indivíduos envolvidos” (RISAGER, 2006, p. 95, tradução nossa).77 Com Késia não foi 

diferente. Segundo a missionária, querendo sair de uma situação (“Eu queria expressar 

para ela que não era necessário dar para nós do pouco que ela tinha”), buscou os recursos 

linguísticos que tinha para expressar sua interlíngua (“Comecei dizendo não porque isso 

parecia um bom jeito para começar. Daí, catei a palavra dar em minha memória”). No 

entanto, com o objetivo de dizer que não queria os caranguejos oferecidos por sua vizinha 

por meio dos poucos recursos linguísticos que tinha em língua portuguesa, Késia somente 

foi capaz de dizer “não dá”, e, por sua vez, a outra pessoa compreendia que a quantidade 

compartilhada não estava sendo suficiente.  

A situação de Késia nos remete à distinção entre discurso transacional e discurso 

interacional, termos cunhados por Corbett (2003). De acordo com o autor, o discurso 

transacional é aquele cuja mensagem é orientada e envolve a comunicação de 

informações com o intuito de alcançar algum objetivo, como comprar, vender, instruir, 

descrever etc. O discurso interacional, por sua vez, é aquele cuja mensagem possui 

significado social e inclui a forma de saudar, elogiar, contar piadas e manter diálogos 

casuais. O modo como esses discursos são conduzidos, em especial o interacional, está 

diretamente conectado a uma cultura; sendo assim, ao interagirem, as pessoas precisam, 

a todo momento, fazer “implicaturas conversacionais”, ou seja, buscar o significado do 

que foi falado. Muitas vezes, por não pertencer a determinado grupo social, as pessoas, 

incluindo os imigrantes, buscam certos tipos de implicaturas conversacionais que 

dificultam a compreensão por dar-lhes somente a compreensão denotativa, ao passo que, 

às vezes, nas interações cotidianas, é necessário ir além das palavras para obter a 

compreensão do que realmente foi dito (CORBETT, 2003).  

Além das palavras, o tom de voz e a expressão corporal são meios empregados 

no discurso para que a mensagem seja transmitida de forma bem-sucedida na interação. 

Késia percebeu que algo estava errado na conversação (“Ela parecia um pouco irritada”) 

antes que a vizinha pudesse, finalmente, expressar-se verbalmente (“[...] finalmente disse: 

‘Dá sim!’”). De acordo com Kerbrat-Orecchioni (2006, p. 41), “os dados paraverbais e 

não verbais são ainda indicadores muito eloquentes do estado afetivo dos participantes: 

as entonações, os olhares, as mímicas e, sobretudo, a voz são vetores privilegiados para a 

expressão das emoções”. Ter a sensibilidade para esses vetores contribui para o sucesso 

da interação. No caso de Késia, o mal-entendido pôde ser revisto (“Como foi difícil sair 

                                                                 
77 “[...] it is not ‘the languages’ that flow but the various interlanguages of the individuals involved.”  
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dessa! Dei de volta uma porção dos caranguejos e fiquei com alguns para nós. Entre 

sorrisos, ficamos amigas no final das contas”). 

O recorte a seguir também ilustra uma situação de mal-entendido decorrente do 

processo de aquisição de segunda língua, nesse caso, reforçando a ideia de que aprender 

uma língua é ter a capacidade de desenvolver várias competências (CANALE, 1995). 

 

Recorte 59: Alho ou óleo?  

 

Asafe: Há tantas histórias engraçadas. As mais engraçadas são nossos erros cometidos 
nos primeiros anos da nossa aprendizagem da língua. Para nós as palavras óleo e alho 

eram parecidas. E, estávamos no processo de aprender medidas e pesos. Daí, pedimos 
um quilo de alho quando na realidade queríamos um litro de óleo. Imagine a nossa 
surpresa com o aparecimento de um monte de alho todo trançado daquele jeito que 

faziam. Com muitas risadas e explicações, conseguimos fazer a compra do óleo. 
(Fragmento extraído da entrevista realizada em 5 jul. 2014)  
 

A narrativa de Asafe revela que o aprendiz de segunda língua precisa 

desenvolver a competência comunicativa, ou seja, o domínio do código linguístico que 

inclui as características e regras da língua, como o vocabulário, a formação de palavras e 

frases, a pronúncia, a ortografia e a semântica. Todavia, é indispensável que também 

ocorra o desenvolvimento da competência sociolinguística (CANALE, 1995). Nas 

palavras de Canale (1995, p. 67, tradução nossa):  

 

A competência sociolinguística preocupa-se com que medida as 
expressões são produzidas e entendidas adequadamente em diferentes 
contextos sociolinguísticos dependendo de fatores contextuais como a 
situação dos participantes, os propósitos da interação e as normas e 
convenções da interação [...]. A adequação dos enunciados está 
relacionada com a adequação do significado e a adequação da forma. A 
adequação do significado tem a ver com as determinadas funções 
comunicativas (por exemplo, ordenar, reclamar e convidar), as atitudes 
(incluindo cortesia e formalidade) e as ideias que são julgadas como 
características de uma dada situação.91 
 

 

                                                                 
91 “La competencia sociolinguís tica se ocupa de en qué medida las expressiones son producidas y 

entendidas adecuadamente en diferentes contextos sociolinguísticos dependiendo de factores contextuales 

como la situación de los participantes, los propósitos de la interacción y las normas convenciones de la 

interacción [...]. La adecuación de los enunciados está relacionada con la adecuación de la forma. La 

adecuación del significado tiene que ver con el alcance hasta el cual funciones comunicativas determinadas 

(por ejemplo, ordenar, quejarse y invitar), actitudes (incluyendo la cortesía y la formalidad) y ideas son 

juzgadas como características de una situación dada.”  
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Saber distinguir os produtos (óleo versus alho) e empregar as medidas e os pesos 

(quilo, litro etc.) adequadamente durante as atividades diárias, como nas compras, exigem 

uma competência sociolinguística por parte do aprendiz de segunda língua, e a falta dessa 

competência resultou no mal-entendido narrado por Asafe (“Imagine a nossa surpresa 

com o aparecimento de um monte de alho todo trançado daquele jeito que faziam”). Por 

outro lado, Asafe demonstrou que, embora tivesse cometido um equívoco ao fazer sua 

compra, teve atitudes sociais positivas na segunda língua que o capacitaram a trocar os 

produtos (“Com muitas risadas e explicações, conseguimos fazer a compra do óleo”).  

A narrativa a seguir traz outro exemplo das dificuldades enfrentadas pelos 

imigrantes missionários durante o processo de aprendizagem de segunda língua. Nesse 

caso são enfatizados aspectos referentes ao código linguístico da língua portuguesa, como 

o gênero e a pronúncia de sons não equivalentes entre o inglês (primeira língua) e o 

português (segunda língua) de Éber.   

 

Recorte 60: Crianças [não] aprendem mais fácil 

 

Éber: As coisas mais difíceis na aprendizagem do português foram a pronúncia da letra 
“r” e as concordâncias, principalmente o gênero. O gênero só ocorre no inglês no caso 

de seres vivos, foi bastante difícil aprender o gênero, principalmente em palavras que 
não terminam em “a” nem “o” como lente, pente, dedal, pedal etc. Outra coisa é o “t” 

que não é aspirado como o inglês. O “k”, “p”, então, aprendendo a falar... O “l” do 
inglês é chamado “l baixo” e de português é mais alto um pouco. Mas português não é 
tão difícil assim para um estrangeiro. O “lh”, “nh” é mais complicado. Crianças 

aprendem mais fácil, né? (Fragmento extraído da entrevista realizada em 5 mar. 2015) 
 

 

De acordo com Risager (2006, p. 94, tradução nossa), o imigrante, que já possui 

sua própria língua (ou línguas), quando se dispõe a aprender a língua do país imigrado 

(uma segunda língua), lida com um “processo de adição”:  

 

a(s) língua(s) prévia(s) provavelmente influenciará(ão) a nova língua 
através de transferência linguística, assim como a nova língua também 
influenciará, em certos pontos, a(s) primeira(s) – através, talvez, da 
introdução de palavras da segunda para a(s) primeira(s) língua(s)”.78  

 

                                                                 
78 “The previous language(s) will probably influence the new language via linguistic transfer, and the new 

one will perhaps also influence, at certain points, the old one(s) – perhaps via the introduction of words 

from the new language to the old one(s).”  
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Embora o exemplo dado no Recorte 60 não enfatize propriamente casos de 

transferência da primeira língua para a segunda (e vice-versa), percebemos que as línguas 

nunca são neutras no processo de aquisição linguística. O aprendiz sempre buscará apoio 

em sua língua para tentar compreender a língua do outro. No caso de Éber, ele afirma que 

não consegue pronunciar com exatidão os sons das consoantes “k”, “p”, “l” e dos 

encontros consonantais “lh” e “nh” em virtude das diferenças fonológicas do português e 

do inglês, assim como justifica sua dificuldade em lidar com o gênero das palavras do 

português em razão da ausência de gênero nos substantivos do inglês (“O gênero só ocorre 

no inglês no caso de seres vivos, foi bastante difícil aprender o gênero, principalmente 

em palavras que não terminam em “a” nem “o” como lente, pente, dedal, pedal etc.”).    

Outra reflexão importante que podemos extrair da narrativa de Éber é o reforço 

de mitos e equívocos que permeiam o processo de aquisição de segunda língua. Ao dizer 

que “crianças aprendem mais fácil”, o missionário corrobora o primeiro mito destacado 

por McLaughlin (1992) em seus estudos: “Crianças aprendem a segunda língua mais fácil 

e rápido”. De acordo com McLaughlin (1992), os aprendizes adultos de segunda língua 

justificam o mito baseando-se na hipótese do período crítico, ou seja, acreditam que as 

crianças são superiores aos adultos na aprendizagem em razão de seus cérebros serem 

mais flexíveis. No entanto, o autor afirma que a diferença não está diretamente associada 

a fatores biológicos, mas, principalmente, a fatores psicossociais. A “ilusão”, portanto, de 

que as crianças aprendem mais rápido e facilmente do que os adultos pode ser explicada 

pelo simples fato de que elas não precisam desenvolver a competência comunicativa de 

forma tão complexa (vocabulários, estruturas gramaticais etc.) quanto os adultos para 

interagir com outras pessoas (McLAUGHLIN, 1992).     

Para McLaughlin (1992), a forma como a segunda língua é adquirida pode 

marcar, de forma positiva ou negativa, a vida das pessoas. A aquisição de língua pode ser 

uma experiência difícil e frustrante e, para que não o seja, o professor deve “desaprender” 

os mitos e equívocos que são repetidos no contexto de aprendizagem. Ao relembrar 

histórias sobre seu processo de aquisição de segunda língua e as aulas de português que 

teve ao chegar ao Brasil, Talita (Recorte 61) afirma que iniciou seus estudos em Manaus 

em 1974, cidade onde moravam na época. As aulas eram ministradas por professores 

brasileiros de línguas da região e, muitas vezes, por missionários brasileiros que se 

dispunham a auxiliar nas aulas de línguas que a Missão ofertava aos missionários recém-

chegados ao Brasil. Seu curso teve duração de dez meses e, embora a participante não 

tenha usado o termo “abordagem audiolingual”, podemos concluir, por meio da sucinta 
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descrição de suas aulas, que estas eram direcionadas por essa abordagem, conforme 

ilustra o seguinte relato. 

 

Recorte 61: “Ouvindo, ouvindo, ouvindo...” 

 

Talita: Pegamos um curso que a missão tinha naquela época, usando diálogos, cada 

capítulo tinha um diálogo, começou com um diálogo e tinha que decorar o diálogo, e o 
capítulo era trabalhando com o diálogo com as sentenças, os substantivos... pegávamos 

os substantivos que estavam no diálogo e fazíamos ampliações, vamos dizer, “o vestido”, 
“a calça”, vamos dizer, pegamos assim, lista de roupas. E, se era comida, pegamos lista 
de comidas, “o arroz”, “a carne” [...]. Foi trabalhando com o diálogo, trabalhando com 

o diálogo, para formar frases inteiras na mente e ia trabalhando o que tinha no diálogo 
e foi bom. No início é só ouvindo falar para identificar sons de português sem tentar 

falar. Ouvindo, ouvindo, ouvindo para acostumar os ouvidos com os sons de português e 
trabalhando com a cultura junto [...]. Então, agora eles [professores de língua da 
Missão] estão trabalhando mais neste sentido, juntando a cultura. O diálogo fez isso até 

certo ponto. Mas agora é mais é... pouco diferente, com aquisição de cultura e língua. 
Parece que o pessoal [missionários estrangeiros recém-chegados ao Brasil] está 

aprendendo português melhor com este método. (Fragmento extraído da entrevista 
realizada em 27 jan. 2015) 
 

Embora este estudo não tenha como objetivo discutir os métodos e abordagens 

empregados no ensino de segunda língua, a narrativa de Talita nos leva a refletir sobre a 

relação existente entre língua e cultura ao descrever como eram suas aulas de português. 

Na narrativa em questão, percebemos que a língua era ensinada aos missionários 

imigrantes de forma desvinculada da cultura, postura comum aos professores de línguas 

que tinham como apoio metodológico o método audiolingual.  

De acordo com Larsen-Freeman (2000), o método audiolingual, influenciado 

pelo behaviorismo de Skinner, tem foco na oralidade e, por isso, é comum durante as 

aulas que o professor, tido como modelo a ser seguido por seus alunos, dê ênfase à 

repetição, ao reforço e à memorização ao ministrar um conteúdo. Como podemos notar 

no Recorte 61, o professor fornecia aos alunos uma grande quantidade de atividades orais 

com foco na conversação e na pronúncia através de drills, que consistem em exercícios 

de repetição oral de frases ou pequenos diálogos geralmente memorizados antes pelos 

alunos (“começou com um diálogo e tinha que decorar o diálogo, e o capítulo era 

trabalhando com o diálogo com as sentenças, os substantivos”). O aluno, por sua vez, não 

desenvolve muito a escrita inicialmente, uma vez que deve desenvolver a oralidade, tendo 

em vista que o método audiolingual visa criar aprendizes que falam de forma semelhante 

a um “nativo” da língua-alvo. As inúmeras repetições resultam na formação de um 
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conjunto de hábitos, e, dessa forma, o aprendiz aprende a língua e não sobre a língua, ou 

seja, apesar de aprender estruturas gramaticais e listas de vocabulário (“pegávamos os 

substantivos que estavam no diálogo e fazíamos ampliações, vamos dizer, ‘o vestido’, ‘a 

calça’, vamos dizer, pegamos assim, lista de roupas. E, se era comida, pegamos lista de 

comidas, ‘o arroz’, ‘a carne’”), é-lhe dada pouca oportunidade, ou nenhuma, de conhecer 

e compreender o uso dessa língua em contextos onde o discurso é sempre marcado pela 

diversidade cultural. 

De acordo com Corbett (2003), o método audiolingual é um dos mais famosos 

do mundo no âmbito do ensino de línguas e, apesar de ser antigo, ainda é muito utilizado 

nas escolas de idiomas por dar ao aprendiz a sensação de estar falando a língua-alvo logo 

no início do curso. Talita identificou-se com esse método de ensino (“Foi trabalhando 

com o diálogo, trabalhando com o diálogo, para formar frases inteiras na mente e ia 

trabalhando o que tinha no diálogo e foi bom”), mas reconhece que a nova forma de 

ensinar línguas na Missão é mais eficaz porque os aprendizes são instruídos a ouvir a 

língua-alvo sem se sentirem obrigados a produzir algo de imediato; nessa nova 

abordagem, juntamente com o ensino do código linguístico, é dada ênfase aos aspectos 

culturais do povo brasileiro.  

Embora consideremos um ganho a percepção da necessidade de estudar a cultura 

concomitantemente à língua, percebemos, a partir da narrativa de Talita, que língua e 

cultura ainda são tidas como fenômenos intimamente conectados: uma língua = uma 

nação (“Então, agora eles [professores de língua da Missão] estão trabalhando mais neste 

sentido, juntando a cultura”). Essa concepção deixa de considerar fatores importantes, 

como a diversidade linguístico-cultural existente no Brasil e, ainda, as languacultures de 

cada indivíduo falante da língua portuguesa. Concluímos, portanto, a partir das narrativas 

dos imigrantes missionários (recortes 56 a 61), que adquirir uma nova língua no contexto 

de imigração envolve desenvolver um olhar intercultural, isto é, ter a capacidade de 

compreender como as diferentes culturas são construídas e expressas nas mais diversas 

formas do discurso e das práticas linguísticas; como os significados culturais coletivos e 

individuais são construídos no sistema semântico-pragmático das mais diversas línguas; 

como a socialização contribui para a (re)afirmação das identificações culturais e dos 

modelos culturais que transitam nas mais diversas redes sociais existentes.        

Finalizamos, neste momento, a descrição dos desafios culturais e linguísticos 

enfrentados pelos imigrantes missionários cristãos, ilustrados pelos recortes 30 a 61, e 

passamos, a seguir, para o nono passo que compõe a jornada do herói: “a recompensa”.  
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3.5 É chegada a recompensa  

 

Segundo Campbell (2007, p. 195):  

 

Terminada a busca do herói, por meio da penetração da fonte, ou por 
intermédio da graça de alguma personificação masculina ou feminina, 
humana ou animal, o aventureiro deve ainda retornar com o seu troféu 
transmutador da vida. O círculo completo, a norma do monomito, 
requer que o herói inicie agora o trabalho de trazer os símbolos da 
sabedoria, o Velocino de Ouro, ou a princesa adormecida, de volta ao 
reino humano, onde a benção alcançada pode servir à renovação da 
comunidade, da nação, do planeta ou dos dez mil mundos.93 

 

Neste estudo, interpretamos que a recompensa dos imigrantes missionários 

cristãos foi fazer com que as pessoas conhecessem sua religião (cristianismo) e os 

princípios que regem seu segmento religioso (catolicismo e protestantismo evangélico), 

e pudessem aderir aos ensinamentos transmitidos por eles ao longo dos anos dedicados 

ao trabalho missionário nas várias regiões brasileiras, mais especificamente nos estados 

de Goiás, Tocantins, Acre, Amazonas e Pará, dentre outros mencionados pelo grupo 

durante as entrevistas. No entanto, de acordo com Campbell (1949), ter passado pelas 

provações e conquistado a recompensa não significa que a aventura foi concluída. O 

herói, nessa parte da jornada, pode enfrentar uma trama secundária que não tenha sido 

resolvida anteriormente. Neste estudo, percebemos que, mesmo que os missionários 

tenham passado por provações, conquistado a recompensa e tido, atualmente, a 

oportunidade de percorrer o caminho de volta, denominado “retorno com elixir”, o círculo 

se fecha com a permanência do grupo no Brasil e não com o retorno ao mundo comum, 

anteriormente interpretado como a terra natal do grupo de imigrantes missionários 

cristãos.  

Percebemos, no entanto, a partir da análise dos dados, uma transposição do 

mundo comum, dos Estados Unidos/Alemanha ao Brasil. O Brasil passa a ser o mundo 

comum dos participantes deste estudo, ou seja, o local onde eles realizam atividades 

cotidianas semelhantes às de qualquer outro ser humano: acordar cedo, fazer caminhada, 

                                                                 
93 “When the hero-quest has been accomplished, through penetration to the source, or through the grace of 

some male or female, human or animal, personification, the adventurer still must return with his life -

transmuting trophy. The full round, the norm of the monomyth, requires that the hero shall now begin the 

labor of bringing the runes of wisdom, the Golden Fleece, or his s leeping princess, back into the kingdom 

of humanity, where the boon may redound to the renewing of the community, the nation, the planet, or the 

ten thousand worlds” (CAMPBELL, 1949, p. 179). 
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passear com o cachorro, fazer as refeições diárias, ir a consultas médicas etc., conforme 

ilustram as narrativas seguintes (62 a 66). Todavia, como qualquer herói, os missionários, 

mesmo em ritmo menos acelerado (sem enfrentar longas viagens, morar em lugares 

isolados, viver sem infraestrutura e recursos tecnológicos etc.), ainda enfrentam 

diariamente “tramas secundárias”, ou seja, ainda se colocam à disposição para 

desenvolver o trabalho missionário até o momento em que a saúde lhes permitir.  

Damos, portanto, continuidade ao estudo apresentando as atividades atualmente 

desenvolvidas pelo grupo de missionários e os significados culturais atribuídos por eles à 

vida no Brasil. Iniciemos com a narrativa de Asafe.  

 

Recorte 62: Mesmo aposentado, o trabalho continua  

 

Asafe: Nós dois levantamos às seis horas da manhã, mais por costume do que por 

necessidade. Então, eu, por ser cardíaco, faço uma caminhada e aproveito para conduzir 
o nosso cachorro para meu exercício diário. Meu ministério atual é a venda de Bíblias e 
outros materiais associados. Isso eu faço por falta de uma livraria evangélica aqui. Por 

ser um representante da Sociedade Bíblica, eu consigo um bom desconto. Graças a Deus, 
não precisamos lucrar, então vendo o material pelo que custa para mim. Tenho vendido 

milhares de Bíblias. O ministério principal da Késia é um estudo bíblico semanal, com o 
qual eu a auxilio. Estamos terminando um estudo resumido da Bíblia inteira que 
começamos uns quatro anos atrás. Frequentamos uma igreja local onde ajudamos 

periodicamente. (Fragmento extraído da entrevista realizada em 5 jul. 2014) 
 

Destacamos na narrativa de Asafe uma prática típica do cristianismo que ainda 

permanece na vida do casal de missionários: ir à igreja. De acordo com Chaui (1997, p. 

298), a religião cria a ideia de espaço sagrado, ou seja, lugar que faz a ligação entre Deus 

e os humanos, onde “vivem os deuses, são feitas as cerimônias de culto, são trazidas 

oferendas e feitas preces com pedidos às divindades”.  

Percebemos que a vida dos missionários Asafe e Késia, mesmo em gozo da 

aposentadoria, resume-se a práticas religiosas como o trabalho em igreja local, venda de 

Bíblias e materiais religiosos, representação de uma entidade religiosa (Sociedade 

Bíblica),79 ministração de estudos bíblicos etc. – o trabalho continua! Percebemos 

também que a fala de Asafe é marcada pelo discurso linguístico próprio da religiosidade. 

Ao dizer “Graças a Deus, não precisamos lucrar”, ele reforça uma das ideias difundidas 

no cristianismo: a fé no Deus provedor (CHAUI, 1997).   

                                                                 
79 A Sociedade Bíblica Brasileira (SBS) é uma entidade sem fins lucrativos, dedicada a disseminar a Bíblia. 

Disponível em: <http://www.sbb.org.br/quem-somos/a-sbb/missao-visao-e-valores>. Acesso em: 13 jun. 

2016. 
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O recorte a seguir ilustra que com Talita não foi diferente. Mesmo em gozo da 

aposentadoria, ela dedica-se às práticas religiosas e seu discurso enfatiza termos próprios 

da religiosidade, mais especificamente do segmento protestantismo evangélico.  

 

Recorte 63: O trabalho não tem fim  

 

Pesquisadora: O trabalho não para, né? 
Talita: Não tem fim! Ele não tem fim. Nós gostamos demais de, na verdade é nossa 
paixão, dar estudos bíblicos nas casas das pessoas. O que mais me atrai no Brasil é o 

trabalho. Quando estamos nos Estados Unidos não temos tantas oportunidades com os 
estudos bíblicos. Aqui nós temos oportunidade demais para termos estudos. Aqui eles 

querem ouvir, eles querem que a gente ensina a palavra. Agora estamos orando para que 
Deus nos guia porque temos várias pessoas que estão querendo começar o estudo, então, 
depois, de terminar o encontro, nós queremos começar os estudos de novo. Só que tem 

um casal que converteu no final do ano passado e quer continuar o discipulado,80 então, 
meu esposo irá continuar com eles. Também tem vários jovens querendo. Então, a gente 

tem que estar orando para ver se colocamos todos juntos ou, tem um cara na roça, acho 
que teremos que ir para lá. Então, não tem fim! Tem muitas oportunidades. Graças a 
Deus. (Fragmento extraído da entrevista realizada em 20 jan. 2015)  

 
A vida de Talita também continua sendo dedicada às práticas religiosas após a 

aposentadoria, em especial com a oferta de estudos bíblicos. Frases como “Nós gostamos 

demais”, “na verdade é nossa paixão”, “O que mais me atrai no Brasil é o trabalho” e 

“Tem muitas oportunidades” nos leva a concluir que Talita coloca-se em posição de 

sujeito responsável e consciente (GERALDI, 2010), ou seja, ela assumiu definitivamente 

seus deveres religiosos no país imigrado, realiza-os de bom grado, bem como tem 

consciência e sente-se satisfeita em relação ao caráter infindável de seu “chamado” 

(CAMPBELL, 1949). Por outro lado, podemos concluir que a missionária faz uso de 

expressões que revelam uma posição de submissão, tais como “estamos orando para que 

Deus nos guie”, “a gente tem que estar orando para ver se colocamos todos juntos” e 

“Graças a Deus”. Todas elas ressaltam, em geral, outra ideia difundida no cristianismo: 

Deus direciona os passos de seus fiéis e os auxilia nas tomadas de decisão, conforme sua 

vontade (CHAUI, 1997, p. 301): 

 

                                                                 
80 A palavra “discipulado” vem do latim discipulatu, que significa “aprender”, “aprendizagem”. O discípulo 

que passa por essa aprendizagem deverá fazer exercício prático das instruções que adquiriu, ou seja, trata-

se de um exercício preliminar para o desempenho e comprometimento com essas instruções. Assim, o 

discipulado é um processo de ensino-aprendizagem recíproco, isto é, quem está sendo discipulado 

futuramente dará seguimento a ele, tendo como objetivo primeiro formar novos discípulos, já que a visão 

não pode parar. Disponível em: <http://www.abiblia.org/ver.php?id=4610>. Acesso em: 14 jun. 2016. 
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Os deuses são poderes misteriosos. São forças personificadas e por isso 
são vontades. Misteriosos, porque suas decisões são imprevisíveis e, 
muitas vezes, incompreensíveis para os critérios humanos de avaliação. 
Vontades, porque o que acontece no mundo manifesta um querer 
pessoal, supremo e inquestionável. A religião ao estabelecer o laço 
entre o humano e o divino, procura um caminho pelo qual a vontade 
dos deuses seja benéfica e propícia aos seus adoradores. 
 

 

Considerando que a religião liga humanos e divindades, Chaui (2007) afirma 

que as pessoas precisam fazer com que essa ligação se mantenha e, para esse fim, são 

realizados os ritos. O recorte a seguir tem como objetivo ilustrar a importância do rito na 

vida do missionário franciscano Abiel que, mesmo aposentado, continua exercendo as 

práticas religiosas compartilhadas pelo catolicismo.  

  

 

Recorte 64: Não pode ficar parado, senão enferruja! 

 

Pesquisadora: O senhor poderia descrever sua rotina? 
Abiel: A gente acorda 6h30 e tem meia hora de meditação. 7h30 tem Ofício e depois café. 

O Ofício é um livro cheio dos salmos, leituras bíblicas etc. E depois do café da manhã 
tem mil coisas, eu dou aula para as irmãs às terças-feiras às 4h da tarde sobre as leituras 

do domingo que vem. Agora tem os problemas de saúde, exame de sangue, ir ao dentista. 
Após o café da manhã, tem dia que é livre, outros a gente vai atender confissão. Mexo 
com a música pela manhã. Almoço. Tiro minha soneca, pois acordamos cedo e 

precisamos descansar após o almoço. À tarde, vou à Santa Casa. Eu podia ficar 
aposentado, mas aposenta e vai morrer! Não é? Enferruja! Não pode ficar parado. 

(Fragmento extraído da entrevista realizada em 10 mar. 2015)  
 
 

Nas palavras de Chaui (1997, p. 299), o rito é definido como 
 

 
[...] uma cerimônia em que gestos determinados, palavras 
determinadas, objetos determinados, pessoas determinadas e emoções 
determinadas adquirem o poder misterioso de presentificar o laço entre 
os humanos e a divindade. Para agradecer dons e benefícios, para 
suplicar novos dons e benefícios, para lembrar a bondade dos deuses ou 
para exorcizar sua cólera, caso os humanos tenham transgredido as leis 
sagradas, as cerimônias ritualísticas são de grande variedade. [...] uma 
vez fixada a simbologia de um ritual, sua eficácia dependerá da 
repetição minuciosa e perfeita do rito, tal como foi praticado na 
primeira vez, porque nela os próprios deuses orientaram gestos e 
palavras dos humanos.  

 
A partir da narrativa de Abiel, vemos que os ritos do catolicismo (acordar cedo, 

fazer meditação, leitura do Ofício e da Bíblia, atender confissão etc.) ainda estão presentes 

na sua vida e são realizados com repetição minuciosa e perfeita (CHAUI, 1997). A rotina 
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narrada por Abiel comprova sua ligação com a religiosidade; mesmo tendo consciência 

de que poderia descansar dessas práticas, opta por dar continuidade a elas como forma 

metaforicamente encontrada para dar continuidade à própria vida (“Eu podia ficar 

aposentado, mas aposenta e vai morrer! Não é? Enferruja! Não pode ficar parado”). Ao 

empregar a palavra “enferruja”, que, em sentido figurado, significa “ser esquecido ou 

abandonado; ficar fora de uso; ficar emperrado por doença ou inatividade” (HOUAISS, 

2001, p. 1144), Abiel enfatiza a necessidade que sente de contribuir socialmente, como 

fez em seus 52 anos de trabalho missionário no Brasil.  

Assim como Abiel (Recorte 64), o missionário católico romano franciscano Éber 

continua exercendo práticas ritualísticas mesmo estando aposentado, isto é, sem ter a 

obrigação de fazê-lo. O recorte a seguir apresenta os ritos praticados por ele.    

 

Recorte 65: A reza, alimento da fé e da espiritualidade  

 

Éber: Levantamos às seis horas. Sete horas tem uma alimentação. Ofício, composto por 

salmos. Coisa de uma semana, lemos mais ou menos 100 salmos. Nossa reza são os 
salmos. Temos outros ofícios ao meio-dia, às três horas e um à noite. Nossas reflexões 
são nesses salmos que são divinamente inspirados. Alimenta nossa fé, nossa 

espiritualidade. Estes salmos foi o Espírito Santo quem escreveu. São João fala muito 
sobre amor. Ele foi o único apóstolo que estava ao lado de Cristo. Somente três pessoas 

ficaram junto à cruz do Senhor, João, Maria e a prostituta. A primeira pessoa a quem ele 
apareceu foi para a ex-prostituta. Ele sabe ter compaixão. Quando Jesus começou a falar 
de carestia muitos não andaram mais com ele. Ele virou aos apóstolos e perguntou: “E 

vocês querem ir embora?”. Desafiando os apóstolos. E os apóstolos responderam: “Para 
quem iremos nós? Só tu tens as palavras da Vida Eterna”. Engraçado como Jesus 

respeita a liberdade do povo, né? (Fragmento extraído da entrevista realizada em 9 mar. 
2015)  
 

Para Éber, os ritos, em especial, as rezas, são uma forma de alimentar sua fé, sua 

espiritualidade, ou seja, é a forma de manter a ligação entre ele (o humano) e Deus (a 

divindade). Segundo Chaui (1997, p. 301), os seres humanos seguem a vontade divina 

que “pode tornar-se parcialmente conhecida dos humanos sob a forma de leis, isto é, 

decretos, mandamentos, ordenamentos, comandos emanados da divindade”. No caso de 

Éber, a lei divina está registrada na Bíblia (“Estes salmos foi o Espírito Santo quem 

escreveu”; “Nossas reflexões são nesses salmos que são divinamente inspirados”) e, 

portanto, deve ser seguida. 

Por outro lado, Éber aponta outra ideia difundida no cristianismo, a questão do 

livre-arbítrio – possibilidade de decidir, de escolher em função da própria vontade, isenta 

de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante (CHAUI, 1997) –, ao narrar 
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o trecho bíblico: “Ele [Jesus] virou aos apóstolos e perguntou: ‘E vocês querem ir 

embora?’ [...]. E os apóstolos responderam: ‘Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras 

da Vida Eterna’. Engraçado como Jesus respeita a liberdade do povo, né?”.  

O adjetivo “engraçado”, empregado na fala de Éber, ilustra o sentimento de 

surpresa e, ao mesmo tempo, de admiração pela divindade que “respeita a liberdade do 

povo”, uma vez que, se é lei, não deveria ser questionada e sim seguida, de acordo com 

os princípios do cristianismo: “assim como a ordem do mundo decorre dos decretos 

divinos, isto é, da lei ordenadora à qual nenhum escapa, também o mundo humano está 

submetido a mandamentos divinos” (CHAUI, 1997, p. 301).  

O recorte a seguir apresenta a narrativa de Miguel, que também obedece 

sistematicamente a rotina imposta no mosteiro, local onde habita, mesmo estando 

aposentado.  

 

Recorte 66: Muita oração e trabalho  

 

Miguel: Celebramos missas, ajudamos nas paróquias daqui da comunidade e de outras 
ao redor. De manhã a gente se levanta às 5h15. Às 5h45 temos oração de meia hora. 

Temos a liturgia e depois a missa às 07h15. Quando a missa termina, tomamos café e 
depois vamos para as aulas das 08h às 12h. À tarde, estudo. Os estudantes têm que 

estudar e os professores preparar as aulas do próximo dia. À noite tem oração aqui na 
comunidade. (Fragmento extraído da entrevista realizada em 5 maio 2015)  

 

Com base na análise das narrativas apresentadas (recortes 62 a 66), podemos 

afirmar que os participantes deste estudo têm a religião cristã como sustentação de suas 

vidas, claramente perceptível em suas práticas sociais e discursivas. A religião para os 

missionários em tela tem a finalidade de dar-lhes “acesso à verdade do mundo, 

encontrando explicações para a origem, a forma, a vida e a morte de todos os seres e dos 

próprios humanos” (CHAUI, 1997, p. 308) e de garantir-lhes “o respeito às normas, às 

regras e aos valores da moralidade que, em geral, são estabelecidos pela própria religião, 

sob a forma de mandamentos divinos” (p. 308). Concluímos, portanto, que permanecer 

no Brasil se justifica pela fé, pois significa uma forma de dar continuidade ao trabalho 

missionário que, por sua vez, é a única e insubstituível forma de vida para os imigrantes 

missionários cristãos. A próxima seção tem como objetivo principal apresentar os 

significados culturais atribuídos pelo grupo em foco às razões que os levam a não retornar 

para sua terra natal.   
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3.6 Sempre (re)nasce um herói 

 

De acordo com Campbell (1949), o último ato da biografia do herói é a morte ou 

partida, resumindo, dessa forma, o sentido da vida. Neste estudo, os imigrantes 

missionários encontram-se em condições e com disposição para continuar o trabalho 

missionário, conforme apresentado na seção anterior. Sendo assim, interpretamos que a 

finalização dessa jornada se dá com a “partida do herói”, isto é, com a aposentadoria do 

grupo missionário, com o rompimento do vínculo obrigatório com as instituições 

religiosas que os mantinham no Brasil.  

Ainda de acordo com Campbell (1949), o herói, ao concluir sua aventura, não é 

mais o mesmo ser que era antes do chamado. Torna-se um ser transformado, mais forte, 

maduro e pronto para (re)nascer e iniciar um novo ciclo. Podemos dizer que um novo 

ciclo de fato se iniciou na vida dos participantes deste estudo – estes são agora mais 

experientes e maduros e têm novos anseios, enxergando-se de forma diferente de quando 

chegaram ao Brasil. Anteriormente, o outro lhe aparecia como o estranho; hoje os 

missionários se veem como parte do outro, participando dos mesmos eventos, 

compartilhando os mesmos aspectos culturais, falando da mesma forma etc. Os recortes 

seguintes (67 a 71) ilustram que o que inicialmente era estranho agora se tornou familiar 

e o que outrora era familiar se tornou estranho. Iniciamos com a narrativa de Éber 

(Recorte 67), que afirma: “Agora estou pensando, agora que tenho 89 anos, mas os 

Estados Unidos que deixei em 1960 está muito diferente, seria um choque cultural porque 

os Estados Unidos que conheci tantos anos atrás mudou muito”.  

 

Recorte 67: Um peixe fora d’água  

 

Éber: Agora estou pensando, agora que tenho 89 anos, mas os Estados Unidos que deixei 
em 1960 está muito diferente, seria um choque cultural porque os Estados Unidos que 

conheci tantos anos atrás mudou muito e agora só tenho uma irmã, éramos nove. Agora 
é só uma. Agora aposentado tenho mais tempo para rezar, ler, oferecer missa. Mas vai 

depender de minha saúde, se minha pressão cai muito no avião posso ter uma trombose, 
então, estamos esperando a liberação do médico. Estou procurando um segundo médico 
cardiologista para ver a opinião dele. Se ele falar que sim, eu vou. Se ele falar que não, 

não tenho outra opção, tenho que obedecer ao médico. Muitos falam que é bobagem. 
Aqui tem Santa Casa. Aqui tem um enfermeiro. Aqui eu tenho mais atenção médica do 

que eu teria lá nos Estados Unidos. Eu tento sentir como brasileiro porque quando 
cheguei aqui eu tinha 33 anos e agora tenho 89. Mas não sou totalmente engajado na 
cultura, mas meu coração está aqui. Se eu for aos Estados Unidos, vou sentir um peixe 

fora da água porque a maior parte da minha vida, passei aqui. (Fragmento extraído da 
entrevista realizada em 9 mar. 2015)  
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Sem ter mais vínculo familiar (“agora só tenho uma irmã, éramos nove”) e sem 

se sentir à vontade nos Estados Unidos, sua terra natal (“os Estados Unidos que deixei em 

1960 está muito diferente”), Éber sente-se mais amparado no Brasil e recebe apoio de 

pessoas de seu convívio para aqui permanecer (“Muitos falam que é bobagem. Aqui tem 

Santa Casa. Aqui tem um enfermeiro. Aqui eu tenho mais atenção médica do que eu teria 

lá nos Estados Unidos”). O missionário franciscano reconhece que também ocorreram 

mudanças em sua própria subjetividade. Embora não se considere “engajado”, isto é, 

participante ativo, na cultura brasileira – até porque o termo “cultura brasileira” é muito 

abrangente devido à diversidade cultural que perpassa os 26 estados e o Distrito Federal, 

e também considerando-se a condição de enclausuramento do missionário, que limita seu 

convívio com outras culturas que não a do segmento religioso que decidiu seguir –, Éber 

afirma que “meu coração está aqui”, no Brasil. Entendemos que, ao citar essa expressão 

idiomática, o missionário franciscano reconhece que, atualmente, identifica-se mais com 

o Brasil do que com seu país de origem, em razão do tempo que permaneceu ausente. Ao 

empregar outra expressão idiomática, “um peixe fora da água”, Éber reafirma 

enfaticamente que não conseguiria mais sobreviver em seu país de origem.  

Damos continuidade ao estudo apresentando a narrativa de Abiel.  

 

Recorte 68: Eu sou goiano  

 

Pesquisadora: E o senhor pensa em voltar aos Estados Unidos?  
Abiel: [...] Pretendo ir para visitar minha irmã que está doente [...]. Se por agora eu 

estiver nos Estados Unidos e morrer lá, quero ser cremado e que mandem as cinzas para 
cá, para o Brasil. Eu sou goiano. Nos Estados Unidos, para eles tudo é negociável e eu 
busco o que é verdadeiro [...]. O ideal é viver em Cristo dependendo da situação. 

(Fragmento extraído da entrevista realizada em 10 mar. 2015)  
  

Assim como Éber (Recorte 67), Abiel não se reconhece mais como cidadão 

estadunidense. Frases como “Eu sou goiano” e “Se por agora eu estiver nos Estados 

Unidos e morrer lá, quero ser cremado e que mandem as cinzas para cá, para o Brasil” 

enfatizam sua autodefinição como brasileiro, mais especificamente como natural de 

Goiás, lugar onde dedicou 52 anos de sua vida ao trabalho missionário.  

Abiel deixa aflorar o discurso religioso em sua fala ao dizer “Nos Estados 

Unidos, para eles tudo é negociável e eu busco o que é verdadeiro”. Ou seja, a “verdade” 
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para o missionário cristão é acreditar no sacrifício que Jesus fez na cruz para salvar o 

mundo, visto como algo que não se pode negociar. De acordo com Chaui (1997, p. 302):  

 

Nas religiões da salvação, como é o caso do judaísmo, do cristianismo 
e do islamismo, a felicidade perene não é apenas individual, mas 
também coletiva. São religiões em que a divindade promete perdoar a 
falta originária, enviando um salvador, que, sacrificando-se pelos 
humanos, garante-lhes a imortalidade e a reconciliação com Deus. 
Como a falta ou queda originária atingiu a todos os humanos, o perdão 
divino e a redenção decorrem de uma decisão divina, que deverá atingir 
a todos os humanos, se acreditarem e respeitarem a lei divina escrita 
nos textos sagrados e se guardarem a esperança na promessa de 
salvação em que lhes foi feita por Deus. Nesse tipo de religião, a obra 
de salvação é realizada por um enviado de Deus – messias, em hebraico; 
cristo, em grego. As religiões da salvação são messiânicas e coletivas. 
Um povo – povo de Deus – será salvo pela lei e pelo enviado divino.  

 

Para Abiel, portanto, ele deve permanecer no Brasil, mais especificamente no 

mosteiro localizado na cidade interiorana de Goiás onde atualmente vive, pois, se retornar 

aos Estados Unidos, passaria a fazer parte desse universo que julga ser “negociável” e 

que o distanciaria de seu objetivo maior: “viver em Cristo” (“O ideal é viver em Cristo 

dependendo da situação”).     

 

Recorte 69: “Deus sabe”  

 

Talita: Nós decidimos ficar aqui até a morte. Deus sabe! Porque se estamos em uma 
condição fisicamente, vamos dizer, sem poder... com problemas de saúde, meio sérios 
tudo, talvez a gente vai ter que voltar. Deus sabe. Preferimos fixar moradia aqui e ir aos 

Estados Unidos visitar os filhos, quer dizer, o filho porque a filha mora no Brasil. 
(Fragmento extraído da entrevista realizada em 20 jan. 2015)  

 
Com o apoio de seus filhos tanto nos Estados Unidos como no Brasil para 

ampará-la no momento em que a saúde lhe vier a faltar, Talita decide ficar no Brasil até 

o último dia de sua vida (“Nós decidimos ficar aqui até a morte”). No entanto, ela deixa 

em aberto a possibilidade de um retorno à terra natal por acreditar que, nos Estados 

Unidos, ela e seu esposo poderão ter mais assistência no que diz respeito a possíveis 

tratamentos de saúde (“Porque se estamos em uma condição fisicamente, vamos dizer, 

sem poder... com problemas de saúde, meio sérios tudo, talvez a gente vai ter que voltar”). 

Diante de duas opções, ficar no Brasil ou retornar aos Estados Unidos, Talita deixa claro 

seu anseio de permanecer no Brasil, mas apoia-se em sua fé como forma de submissão e 

aceitação de sua real situação e de fatos que futuramente poderão acontecer em sua vida. 
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Provida do discurso religioso, a missionária protestante evangélica acredita que seu futuro 

independe de sua escolha, mas do direcionamento de Deus que tudo sabe (“Deus sabe!”). 

Enfatiza, assim, a existência de um Deus onisciente (CHAUI, 1997). 

Assim como Talita, Miguel (Recorte 70) apoia-se em sua fé, que crê na 

existência de um Deus onisciente, e na certeza de que seu futuro está nas mãos de Deus.  

 

Recorte 70: “Depende da mão de Deus” 

 

Pesquisadora: E quando o senhor se aposentar pretende voltar à Alemanha? 
Miguel: Isso eu não sei ainda. Depende da mão de Deus. Nós não temos uma idade limite 
para parar de trabalhar, se aposentar. O bispo e o Papa com 75 anos são jubilados e 

recebem pensão. Mas nós somos uma comunidade religiosa e aí ficamos até a morte. Ou 
seja, não temos o mesmo ritmo, vai diminuindo o trabalho, mas ficamos aqui na 

comunidade e faz algum serviço enquanto pode, enquanto tem saúde. O serviço só acaba 
quando vamos de encontro ao Pai. (Fragmento extraído da entrevista realizada em 10 
mar. 2015) 

 

Sem deixar explícita sua própria vontade, Miguel explica que o serviço na 

comunidade religiosa a qual pertence não tem fim e que, enquanto tiver saúde física, 

realizará seu trabalho missionário no Brasil, não tendo, assim, previsão de retorno à sua 

terra natal, a Alemanha (“Mas nós somos uma comunidade religiosa e aí ficamos até a 

morte”). O eufemismo empregado por ele, “vamos de encontro ao Pai”, ilustra outro 

significado cultural compartilhado no cristianismo no que diz respeito à morte. Esta é 

unicamente carnal e, grosso modo, significa para os cristãos a imortalidade da alma e do 

espírito (CHAUI, 1997), conforme foi discutido no Recorte 54.  

Podemos concluir, através das narrativas apresentadas até o presente momento 

(recortes 62 a 70), que é a certeza da vida após a morte que contribui para que os 

participantes deste estudo continuem realizando suas atividades missionárias, mesmo 

aposentados. De acordo com Chaui (1997), a religião da salvação enfatiza que, após 

passar por sofrimentos profundos no mundo, haverá abundância, justiça e felicidade, o 

que leva os fiéis a não desistir perante as tribulações cotidianas – sendo “tribulação” 

definida como “evento ou situação desagradável; de aborrecimento, aflição, tormento, 

adversidade” (HOUAISS, 2001, p. 2765). O recorte a seguir é outro exemplo que reafirma 

nossa conclusão. 

  

Recorte 71: “Bem mais em casa!”  

 

Asafe: Creio que resolvemos fixar residência no Brasil até o final de nossos dias. 
Permanecermos na residência já estabelecida aqui em Tocantins porque nos sentimos 
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bem mais em casa no Brasil do que na nossa terra de origem que havíamos deixado há 

seis décadas. Queremos ainda ter um ministério, embora menos estruturado entre o povo 
brasileiro que tanto amamos. (Fragmento extraído da entrevista realizada em 5 jul. 2014) 

 

Asafe ainda tem como meta liderar as atividades religiosas em uma igreja, isto 

é, “ter um ministério”, o que reforça que o serviço missionário nunca se finda para os 

imigrantes cristãos em tela. Também fazendo uso de um eufemismo, “até o final de nossos 

dias”, ele deixa clara sua vontade de não retornar à terra natal, os Estados Unidos. Mais 

uma vez, portanto, a partir da narrativa do missionário, percebemos que o estranho pode 

tornar-se familiar aos olhos dos imigrantes após um tempo de interação com a 

diversidade, seja ela linguística ou cultural.  

De acordo com Risager (2006), língua e cultura são fenômenos de prática que se 

espalham ao longo de vários caminhos em decorrência da interação humana nas redes 

sociais. Podemos afirmar, portanto, que o sentimento de estranhamento em relação ao 

outro (nesse caso, os brasileiros) somente amenizou-se/rompeu-se a partir da interação de 

Asafe com diversos grupos sociais brasileiros e, mais além, de sua capacidade de 

desenvolver a competência de interação intercultural. Nas palavras de Spencer-Oatey e 

Franklin (2009, p. 51, tradução nossa),81 o termo competência de interação intercultural 

abrange 

 

[a] competência não somente para se comunicar (verbal ou não verbal) 
e comportar-se de forma eficaz e adequada com pessoas de outros 
grupos culturais, mas também para lidar com as demandas psicológicas 
e os resultados dinâmicos que resultam de tais intercâmbios.  

 

Sendo assim, Asafe aprendeu não somente a língua portuguesa como código 

linguístico, mas também a lidar com as diferenças existentes entre as práticas linguístico-

discursivas do português, da língua indígena e do inglês, assim como com as diferenças 

existentes entre as culturas brasileira, indígena brasileira e estadunidense que dividiam o 

mesmo cenário cultural, fator que colaborou significativamente para o sentimento de 

aceitação e amor do/pelo outro (“[...] nos sentimos bem mais em casa no Brasil do que na 

nossa terra de origem”, “entre o povo brasileiro que tanto amamos”).   

Finalizando a descrição dos passos percorridos pelos participantes deste estudo 

– metaforicamente, os heróis que aceitaram o chamado à aventura, sem recusá-lo de 

                                                                 
81 “[...] the competence not only to communicate (verbally and non-verbally) and behave effectively and 

appropriately with people from other cultural groups, but also to handle the psychological demands and 

dynamic outcomes that result from such interchanges.”  
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antemão –, encerramos aqui a analogia entre as histórias de vida dos missionários e a 

jornada do herói com a seguinte citação:  

 

O final feliz do conto de fadas, do mito e da divina comédia do espírito 
deve ser lido, não como uma contradição, mas como transcendência da 
tragédia universal do homem. O mundo objetivo permanece o que era; 
mas, graças a uma mudança de ênfase que se processa no interior do 
sujeito, é encarado como se tivesse sofrido uma transformação. Onde 
antes lutavam a vida e a morte, agora se manifesta o ser duradouro – tão 
indiferente aos acasos do tempo como a água fervente num pote o é para 
com o destino de uma bolha, ou como o cosmos com relação ao 
aparecimento e desaparecimento de uma galáxia. (CAMPBELL, 2007, 
p. 34).82  

 

A seguir apresentamos as considerações finais deste estudo, cuja meta é 

responder à pergunta de pesquisa que norteou este trabalho, a saber: “Quais seriam os 

significados culturais atribuídos pelos imigrantes missionários cristãos, participantes 

desta pesquisa, à imigração, à aquisição de segunda língua e à inserção do discurso 

religioso no processo imigratório, visto que aprender uma segunda língua e aprender uma 

cultura em contexto de imigração são tarefas árduas e, na maioria das vezes, não ocorrem 

de forma harmoniosa?”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
82 “The happy ending of the fairy tale, the myth, and the divine comedy of the soul, is to be read, not as a 

contradiction, but as a transcendence of the universal tragedy of man. The objective world remains what it 

was, but, because of a shift of emphasis within the subject, is beheld as though transformed. Where formerly 

life and death contended, now enduring being is made manifest – as indifferent to the accidents of time as 

water boiling in a pot is to the destiny of a bubble, or as the cosmos to the appearan ce and disappearance 

of a galaxy of stars” (CAMPBELL, 1949, p. 26). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desta pesquisa qualitativa, tendo como base o método narrativa, foi-

nos possível perceber que as narrativas de experiências pessoais – nesse caso, de 

imigrantes missionários cristãos na terceira idade –, como um gênero do discurso (OCHS, 

2004), nos capacitou a analisar cada passo percorrido pelo grupo pesquisado em sua 

trajetória no Brasil. Percebemos que a totalização dos passos compôs o arquétipo de 

Campbell (1949) denominado jornada do herói, ou seja, todos nós somos heróis que lutam 

constantemente, com a ajuda de pessoas e/ou objetos sobrenaturais, contra os mais 

profundos desafios existentes no mundo e, até mesmo, em nosso interior. 

Baseando-nos no arquétipo de Campbell, metaforicamente afirmamos que os 

participantes deste estudo são heróis que, com fé em um Deus onipresente (aquele que 

está presente em toda parte), onisciente (aquele que possui todo o conhecimento, toda a 

ciência) e onipotente (aquele que pode todas as coisas), lutaram diariamente até alcançar 

o elixir, podendo ainda decidir regressar ou não a seu “mundo comum”, isto é, seu país 

de origem (Estados Unidos e Alemanha). As lutas, por sua vez, foram caracterizadas 

como a necessidade por parte dos imigrantes missionários de vencer os desafios (suas 

maiores dificuldades no Brasil), que se resumiram em aprender a lidar com as novas 

práticas linguístico-culturais que permeavam os mais variados contextos e situações 

sociais. Em suma, podemos afirmar que um único cenário social e a presença de várias 

línguas e culturas (minha língua-cultura versus a língua-cultura do outro) exigiram dos 

imigrantes o desenvolvimento de uma competência intercultural, ou seja, aos poucos 

foram aprendendo a lidar com as particularidades da língua portuguesa e da cultura 

brasileira – rica em diversidade – e, principalmente, com a aceitação do outro, que muitas 

vezes foi interpretado como o diferente, o estranho, o errado. 

A partir das narrativas do grupo pesquisado, geradas por instrumentos 

empregados em pesquisas qualitativas sob uma visão construtiva (HALL, 2012; LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986; REES; MELLO, 2011; THOMPSON, 1992), foi-nos possível descrever 

como era o mundo comum do grupo de imigrantes missionários cristãos antes do chamado 

à aventura; como foi a viagem ao Brasil, país onde desenvolveriam o trabalho 

missionário; quais foram os primeiros desafios enfrentados por eles ao chegar ao país que 

os hospedaria pelos próximos anos de sua vida; quais foram os demais desafios com que 

tiveram de lidar ao interagir com os brasileiros, mais especificamente com sua língua e 
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cultura – um contato inevitável. Além do mais, descrevemos os passos que caracterizaram 

sua recompensa e relatamos a finalização dessa história que, até o presente momento, se 

dá com a continuidade do trabalho missionário no Brasil mesmo após atingirem a terceira 

idade e estarem legalmente aposentados de suas atividades religiosas. Enfatizamos, dessa 

forma, que o herói não é mais a mesma pessoa que era em seu mundo comum; hoje, 

transformado, está sempre pronto para novos chamados – novos ciclos ressurgem!  

A partir das narrativas também foi possível atingir nosso objetivo principal, isto 

é, investigar através das narrativas das histórias de vida dos seis missionários cristãos na 

terceira idade os significados culturais atribuídos por eles à imigração ao Brasil com fins 

religiosos, à aquisição de segunda língua em condições de imigração e à inserção do 

discurso religioso em suas práticas cotidianas. A investigação nos capacitou a responder 

a pergunta de pesquisa norteadora deste estudo: “Quais seriam os significados culturais 

atribuídos pelos imigrantes missionários cristãos, participantes desta pesquisa, à 

imigração, à aquisição de segunda língua e à inserção do discurso religioso no processo 

imigratório, visto que aprender uma segunda língua e aprender uma cultura em contexto 

de imigração são tarefas árduas e, na maioria das vezes, não ocorrem de forma 

harmoniosa?”. 

Em relação à aquisição de uma segunda língua, podemos afirmar, a partir da 

análise dos dados deste estudo, que a maior dificuldade do grupo pesquisado em relação 

à língua portuguesa residiu em seu uso, não na aprendizagem de sua estrutura per se. Ao 

fazer uso do português (língua oficial do país imigrado) nas interações sociais cotidianas, 

os imigrantes missionários precisaram desenvolver não somente a competência 

linguística, mas outras competências como a sociolinguística, a pragmática, a estilística 

etc. Como sabido, o uso da língua está diretamente relacionado a com quem se fala, onde 

se fala, quando se fala, questões que demandaram habilidades específicas de Abiel, Asafe, 

Éber, Késia, Miguel e Talita – como exemplo citamos o uso de estratégias de negociação 

e da linguagem não verbal a fim de otimizar a conversação, dentre outras.  

Neste trabalho, percebemos que as línguas e culturas representadas pelos 

participantes deste estudo transcendem os sensos genérico e diferencial (RISAGER, 

2006). Ou seja, as práticas linguísticas do grupo em tela não se encontram engajadas em 

determinados contextos culturais – o que não nos permite, portanto, dizer que língua e 

cultura são fenômenos inseparáveis. Por outro lado, também não podemos dizer que a 

língua empregada pelos missionários evangélicos e católicos é culturalmente neutra, visto 

que, ao ser empregada por eles, ela não está exercendo a mera função de meio de 
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comunicação. Ela carrega a bagagem cultural do indivíduo, adquirida desde seu 

nascimento a partir da interação com outros indivíduos que, por sua vez, também 

interagem com membros de outras redes sociais, construindo, dessa forma, suas 

subjetividades. Sob essa perspectiva, achamos apropriado apoiarmo-nos no termo 

languaculture (RISAGER, 2005, 2006) para melhor compreender a realidade linguístico-

cultural do grupo em foco, na medida em que, a todo o momento, durante suas interações 

sociais, a dinâmica do fluxo discursivo é estimulada.  

Com base nos dados destacados no terceiro capítulo, constatamos que cada 

língua empregada pelos participantes não se limita a uma cultura, não se encontra presa 

a uma concepção de universo fechado onde se perpetua uma língua, uma cultura, uma 

história, uma ideologia. Conforme foi possível verificar, os missionários imigrantes 

tiveram que conviver com vários universos de valores, isto é, presenciaram contextos 

sociais e culturais heterogêneos que contribuíram para a construção de suas 

languacultures. Dentre esses universos, destacam-se: o universo estadunidense 

(considerando-se a nacionalidade estadunidense), o universo alemão (considerando-se a 

nacionalidade alemã), os universos religiosos católico franciscano e protestante 

evangélico (considerando-se que cada grupo religioso compartilha práticas discursivas e 

sociais próprias), o universo indígena (considerando-se a interação de alguns dos 

missionários com o povo indígena brasileiro) e o universo brasileiro (considerando-se a 

interação dos missionários com os demais brasileiros que compartilham práticas sociais 

distintas das dos indígenas brasileiros). Ao apoiarmo-nos, no entanto, no termo 

languaculture, percebemos língua como um fenômeno social e cultural, isto é, vinculada 

a um contexto de comunicação e relacionada a (re)produções de significados e 

representações de variadas realidades durante um evento comunicativo.  

Segundo Risager (2006), línguas e culturas perpassam umas as outras, ou seja, 

as práticas linguísticas e culturais fluem através das diversas redes sociais existentes no 

mundo, traçando diferentes passos a ser percorridos nas predeterminadas estruturas 

sociais. Sendo assim, desse fluxo linguístico-cultural criam-se complexidades locais que 

fazem com que os indivíduos estejam em constante mudança ao interagir com outras 

pessoas que, devido às suas singularidades, compõem um cenário mundial globalizado 

(RISAGER, 2006). Os dados deste estudo mostram que, com o tempo, os imigrantes 

familiarizaram-se com o que outrora lhes eram estranhos: a língua e a cultura que 

transitavam nas diversas regiões brasileiras frequentadas por eles ao longo de seu trabalho 

missionário. De acordo com Puente (2010), o tempo não apenas tem a função de ofertar 
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a cronometragem convencional de acontecimentos, mas também desempenha o 

importante papel de marcar as experiências internas do indivíduo. O tempo vivido não é 

o tempo das medidas. Sendo assim, podemos dizer que a singularidade existente em cada 

cenário frequentado pelo grupo pesquisado ao longo de sua vida missionária contribuiu 

para a construção de novas experiências que, consequentemente, os capacitaram a 

repensar suas próprias práticas culturais e discursivas no dia a dia, resultando em 

mudanças.  

Por sua vez, em relação aos significados culturais atribuídos pelos imigrantes 

missionários cristãos à inserção do discurso religioso no processo imigratório, afirmamos 

que o discurso religioso se fez presente praticamente em todo momento nas narrativas do 

grupo pesquisado. Foi empregado como um suporte, ou seja, sua principal função era dar 

explicações, isto é, justificar uma tomada de decisão ou uma ação realizada. Como sabido, 

a cultura está associada a grupos sociais, o que nos capacita a distinguir as pessoas como 

pertencentes a dado grupo social pelo modo com que se vestem, falam, comportam-se 

(SPENCER-OATEY; FRANKLIN, 2009). Neste estudo, percebemos padrões de 

regularidade entre os participantes adeptos do segmento religioso catolicismo romano 

franciscano, assim como entre os participantes adeptos do segmento religioso 

protestantismo evangélico. Ou seja, os significados culturais atribuídos às questões 

inerentes à religião, especificamente ao sagrado, ao rito, aos objetos simbólicos, à lei 

divina, à vida após a morte e a outras temáticas – em especial segundo a compreensão do 

cristianismo –, eram, em geral, semelhantes entre os trios Késia, Asafe e Késia 

(protestantes evangélicos) e Miguel, Éber e Abiel (católicos franciscanos). Grosso modo, 

a partir dos dados analisados neste estudo, podemos afirmar que a fé foi a razão primordial 

que motivou a imigração e a permanência no Brasil do grupo de imigrantes missionários. 

Se não fosse por questões religiosas, o grupo em tela talvez não teria imigrado para esse 

país. 

Esperamos que este estudo possa trazer relevantes contribuições para todos 

aqueles interessados em questões relacionadas à língua, à cultura e à sociedade. 

Esperamos também que as reflexões aqui apresentadas através dos dados possam 

conscientizar o leitor de que o mundo é marcado pela diversidade linguístico-cultural e 

que essa diversidade precisa ser vista como fator positivo, como uma forma de 

compreender que cada ação praticada pelo indivíduo, cada narrativa relatada por ele, 

carrega significados culturais. Ter a oportunidade de compreender os significados 

culturais atribuídos pelo outro é uma forma de aprendizagem, pois amplia nossa 
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compreensão de mundo e nos instiga a mudanças. A mudança maior não consiste em 

abandonar nossas práticas sociais de costume – o que talvez nem seria possível –, mas em 

aceitar e respeitar o outro como ele é, pois cada uma de suas ações traz uma história 

repleta de ideologias e ideais. Compreender o outro é também ter consciência que temos 

muito a colaborar. Ensinamos e aprendemos todos os dias a partir da interação com o 

outro, que carrega consigo seu recurso linguístico, seu padrão de comportamento, sua 

história de vida; assim como carregamos os nossos.  

O indivíduo, portanto, nunca será um sujeito concluso (GERALDI, 2010). 

Talvez essa seja a graça da vida! Inspirando-nos na teoria de Campbell (1949), afirmamos 

que como heróis sofremos constantes mutações quando nos dispomos a transpassar o 

limiar e enfrentar os desafios, muitos deles doloridos ou aterrorizantes, mas os quais, no 

final da trama, nos fortalecem para darmos início a um novo ciclo. Concluímos, portanto, 

que o processo dinâmico não está somente na língua e na cultura, mas no interior de cada 

um de nós como sujeitos “fora do comando” (GERALDI, 2010), isto é, como seres que 

traçam suas histórias junto com a história do outro, trazendo para o presente seu passado 

no rumo do futuro.  
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APÊNDICE 

 

I. Roteiro de entrevista 

 

Entrevista A  

 

Perguntas descritivas sobre processo imigratório e fé 

 

1. Você poderia me dizer a razão que te levou a vir para o Brasil?  

2. Conte-me sobre sua conversão: Quando você se converteu? Como era sua vida antes 
e após sua conversão.    

3. Quando você decidiu ser um missionário? 
4. Fale sobre o trabalho missionário: quais atividades um missionário deve exercer?  
5. Por que você decidiu seguir a vida de missionário no Brasil? 

6. Fale sobre seu trabalho missionário no Brasil: O que você fazia? Em quais lugares 
morou? Com quem você morava? Quais atividades você desenvolveu no campo de 

trabalho?  Quantos anos você se dedicou ao trabalho missionário? 
7. Para você, o que significa ser evangélico?  
8. Para você, o que significa ser missionário? 

9. Fale-me sobre sua vinda ao Brasil: Como você veio? Com quem você veio? Houve 
alguma situação de dificuldade ou engraçada que marcou a viagem?   

10. Há quanto tempo está no Brasil? 
11. Por que você decidiu fixar moradia no Brasil?  
 

Perguntas descritivas sobre língua e cultura 

 

12. Você já tinha vindo ao Brasil em outras situações antes de tornar-se um missionário 
no Brasil? Conte-me sobre esta viagem: o propósito da viagem, com quem você 
veio, quantos dias você permaneceu no solo brasileiro, onde se hospedou, quais 

lugares visitou, com quais tipos de pessoas interagiu, quais atividades realizou.  
13. Antes de vir para o Brasil para realizar o trabalho missionário, você participou de 

algum curso que lhe preparasse para ter contato com a língua e cultura brasileiras? 
Fale sobre este curso: quanto tempo de duração, utilizou algum material específico, 
quem ministrava estes cursos?   

14. Você sabia falar Português antes de vir para o Brasil para realizar o trabalho 
missionário? Como você considerava sua proficiência na Língua Portuguesa antes 

de vir para o Brasil?  
15. Como você aprendeu a falar português? Fez algum curso de línguas? Quanto 

tempo? Com quem? Onde? Utilizou algum material didático?  

16. Como você considera sua proficiência atual na língua portuguesa?  
17. Com quem, quando e onde você fala português? 

18. Com quem, quando e onde você fala inglês? 
19. Ao chegar ao Brasil, o que mais lhe chamou a atenção em relação ao povo 

brasileiro? 

20.  Ao chegar ao Brasil, o que mais lhe chamou a atenção em relação à cultura 
brasileira? 
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21. Você considera o povo brasileiro diferente do povo de sua terra natal? Em quais 

aspectos? 
22. Você considera a cultura brasileira diferente da cultura de seu país de origem? Em 

quais aspectos? 
23. O que mais lhe despertou sua atenção em relação à cultura brasileira ao chegar ao 

Brasil? 

24. O que mais lhe causou estranhamento em relação à cultura brasileira ao chegar ao 
Brasil? 

25. Você já viveu situações engraçadas ou constrangedoras decorrente do fato de ser 
estrangeiro? Você poderia relatar estas histórias? 

26. Fale sobre sua rotina atual: o que gosta de fazer, quais lugares gosta de frequentar, 

o que gosta de comer, o que gosta de assistir.  
27. Com que frequência você visita seu país de origem?  

28. 17. Você considera que seu país atualmente está diferente comparando-o ao tempo 
que você morava lá? Em quais aspectos? 

 

Entrevista B 
 

Esclarecimento de dúvidas 

1. Em qual língua você falava com seu esposo/sua esposa? Em quais situações? 

2. Em algum momento os Nadebs presenciavam o uso do inglês?  
3. Os Nadebs em algum momento compartilhavam da sua cultura e de seu esposo como 
as vestes, comidas e produtos trazidos com vocês quando voltavam à aldeia? 

4. Fora o “cabelo branco” de Asafe, há outras características e costumes que causaram 
estranhamento nos Nadeb? 

Comparando a cultura do povo Nadeb com os dos missionários:  
1. “É comum aos Nadeb compartilharem as coisas que têm e recebem”. Como você 
compara este ato aos seus costumes, os quais você observa em sua sociedade.  

2. “As mulheres ficam reservadas quando tão a luz”. O que é comum para você nesta 
situação? 

3.  “A dança como forma de comemorar a abundância”. Há algum evento em sua 
sociedade que se assemelha a este ritual?  
4. “Os Nadeb casam novos”. Como é o evento do casamento em sua sociedade: vestes, 

tradições, costumes.  
5. “Roupas tradicionais”. Como vocês adquirem suas roupas? Como é feita esta 

escolha?  
6. “Afeto”. Como é a demonstração de afeto em sua sociedade? 
7. “Morte”. Como é interpretada a morte em sua sociedade? Como é feito o ritual deste 

evento em sua sociedade (enterro etc.).  
8. “Idioma”. O que foi mais difícil em aprender a língua dos Nadeb? O que foi mais 

difícil em aprender o português? 
9. “Competição”. Como é a demonstração de competição em sua sociedade? 
10. “Mandioca venenosa, comestível depois de um processo complicada de extração 

do veneno”. Há outros conhecimentos deste tipo que vocês aprenderam ou ensinaram 
aos Nadeb? 

11. Quais a diferença e semelhanças entre as crianças do povo Nadeb e as crianças de 
sua sociedade? 
12. Fale mais, por favor, sobre “As misteriosas flautas”.  

13. O que vocês achavam da comida dos Nadeb? Foi fácil acostumar com o novo estilo 
de vida? 
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14. “A divisão de trabalho”. Há uma divisão de trabalho semelhante em sua sociedade? 

15. “A vinda de Jesus”. O povo de Nadeb acreditavam em outros deuses ou eram ateus 
após a ida de vocês à aldeia.  

16. “Canto”. Embora não era o costume de cantar, os Nadebs em raras ocasiões 
praticam esta atividade. Sobre o que eram suas canções (natureza, deuses etc.).  
17. O que a cultura Nadeb se difere da cultura dos demais brasileiros? Veja vê a cultura 

dos outros brasileiros que vocês tiveram contato semelhantes aos Estados Unidos? Em 
quais aspectos elas se assemelham ou se distinguem?  

 

II. Questionário: perguntas do tipo aberta e fechada  
 

Nome: ____________________________ 
 

Nacionalidade: ____________________ 

Data de nascimento: _________________ 

 

Data de vinda ao Brasil: _____________ 

Data da aposentadoria: _______________ 
 

Tempo de permanência no Brasil: _____ 

Línguas faladas: ____________________ Com quem mora no Brasil: ___________ 
Onde, quando, com quem e quais situações você utiliza cada língua? 

____________________________________________________________________ 
Quais locais (região) você trabalhou no Brasil? 
____________________________________________________________________ 

 
Quais funções você desenvolveu durante seu trabalho missionário? 
____________________________________________________________________ 

Você se recorda e poderia relatar alguma história engraçada e/ou constrangedora que 
você tenha vivenciado no Brasil em decorrência das diferenças entre as L1C1 e L2C2? 

____________________________________________________________________ 
Você pretende retornar para seu país de origem? (     ) Sim     (     ) Não 

Razões: 

____________________________________________________________________ 

 
 
 




