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Língua 

 

Esta língua é como um elástico que espicharam 

pelo mundo. No início era tensa, de tão clássica. 

 

Com o tempo, se foi amaciando, foi-se tornando 

romântica, incorporando os termos nativos e 

amolecendo nas folhas de bananeira as 

expressões mais sisudas. 

 

Um elástico que já não se pode mais trocar, de 

tão gasto; nem se arrebenta mais, de tão forte. 

 

Um elástico assim como é a vida que nunca 

volta ao ponto de partida. 

 

Gilberto Mendonça Teles 
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RESUMO 

  

Com esta tese objetivamos compreender como a língua brasileira como herança emerge em 

enunciados da comunidade de falantes do brasileiro em Pescara (Abruzzo/Itália) em relações 

de forças. Para analisar melhor a constituição dessas relações, realizamos um trabalho analítico-

descritivo dos discursos, com embasamento teórico-metodológico nas formulações de Foucault, 

especialmente para discutir as relações de poder e as formas de resistências e também, a partir 

do pensamento de Bakhtin, para compreendermos quais forças incidem sobre esses discursos 

(forças centrípetas e centrífugas). Esse campo teórico e a articulação com esses dois estudiosos, 

permitem-nos realizar um gesto analítico dos enunciados para que possamos identificar o jogo 

de (des)legitimação da língua brasileira falada fora do seu território de origem. Intentamos 

identificar os enunciados que foram possíveis de irromper na rede discursiva. Para isso, 

selecionamos os seguintes instrumentos: questionários, mídia social, diário de campo, fotos. É 

um estudo de natureza qualitativa e segue o paradigma do estudo etnográfico, envolvendo a 

participação da comunidade pesquisada. Para descrevermos e analisarmos os enunciados, 

apoiamos-nos no campo da Análise do Discurso. Os resultados indicam uma predominância de 

discursos que constroem a representação brasileira como um tom valorativo uniforme e 

homogêneo. A língua brasileira como herança vai se estabelecendo pela música, pela culinária, 

pela internet em espaço estrangeiro. Há um processo de normalização que engendra e faz 

funcionar o discurso de deslegitimação da língua materna. Não há um poder governamental 

proibindo a comunicação em língua brasileira, mas todo um conjunto social que leva o sujeito 

a usar a língua local para se inserir no trabalho, na escola, no transporte, no comércio. Os 

resultados mostram que os sujeitos italianos têm uma atitude favorável ao bi/multilinguismo e 

a língua brasileira concretiza-se em domínios familiares. 

 

Palavras-chave: Discurso. Forças Centrípetas e Centrífugas. Língua Brasileira como Herança. 

Relações de Poder/Resitência. 

 

 

  



 

  

 

 

 

ABSTRACT 

 

With this thesis we aim to understand how the Brazilian language as an heritage emerges in 

statements of the Brazilian speaking community in Pescara (Abruzzo/Italy) in relations of force. 

In order to a better analysis of the constitution of these relations, we carried out an analytical-

descriptive work on the discourses, with theoretical and methodological basis on Foucault's 

formulations, especially to discuss the relations of power and forms of resistance and also, from 

Bakhtin's centripetal and centrifugal forces thought. This theoretical field and the linkage with 

these two scholars, allow us to make an analytical gesture of statements so that we can identify 

the set of (de) legitimation of the Brazilian language spoken outside its territory of origin. We 

try to identify the statements that were possible to break into the discursive network, generating 

forces that control its use. To do that, we selected the following instruments: questionnaires, 

social media, field diary, photo. This study is of a qualitative nature and follows the paradigm 

of the ethnographic study, involving the participation of the researched community.To describe 

and analyze the statements, we rely on the field of Discourse Analysis. The results indicate a 

predominance of discourses that construct the Brazilian representation as a uniform and 

homogeneous value tone. The Brazilian language as an inheritance is establishes itself by 

music, cooking, the internet in foreign space. There is a process of normalization that engenders 

and makes the discourse of (de) legitimization of the mother tongue work. There is no 

governmental power prohibiting the communication in Brazilian language, but a whole social 

set that leads the subject to use the local language to enter work, school, transportation, and 

commerce. The results show that the Italian subjects have a favorable attitude to bilingualism. 

the Brazilian language takes place in familiar domains. 

 

Keywords: Speech. Centripetal and Centrifugal Forces. Brazilian Language as heritage. Power 

and Repetition Relations. 

 

  



 

  

 

 

 

RIASSUNTO 
 

Lo scopo di questa tesi è quello di comprendere come la língua brasiliana, emerge come 

retaggio nei modi di dire della comunità brasiliana a Pescara (Abruzzo/Italia) nei rapporti di 

forza. Per analizzare meglio la costituzione di queste relazioni, abbiamo condotto un lavoro 

descrittivo-analitico dei discorsi, con fondamento teorico-metodologico delle formulazioni di 

Foucault, specialmente per discutere le relazioni di potere, le forme di resistenza e anche, a 

partire dal pensiero di Bakhtin, per capire quali forze sono coinvolte in questi discorsi (forze 

centripete e centrifughe). Grazie a questa teoria e all'articolazione con questi due studiosi, 

siamo in grado di realizzare una analisi delle dichiarazioni in modo da identificare il gioco di 

(de)legittimazione della língua brasiliana parlata al di fuori del suo territorio di origine. 

Abbiamo cercato di identificare le possibili dichiarazioni che irrompono nella rete discorsiva, 

generando forze che regolano il loro utilizzo. Per questo motivo abbiamo scelto i seguenti 

strumenti: questionari, social media, osservazione e registrazione diretta sul campo, foto. 

Questo sudio è di natura qualitativa e segue il paradigma di studio etnografico, con la 

partecipazione della comunità esaminata. Per descrivere e analizzzare le dichiarazioni, 

inseriamo questo lavoro nel campo di Analisi del Discorso. I risultati indicano una 

predominanza di discorsi che definiscono la rappresentazione brasiliana come un valore 

uniforme ed omogeneo. La lingua brasiliana come eredità viene rappresentata dalla musica, 

dalla cucina, da internet nello spazio straniero. Vi è un processo di normalizzazione che genera 

e gestice il discorso di (de)legittimazione della língua materna. Non vi è alcun potere 

governativo che vieta la comunicazione in língua brasiliana, ma un intero gruppo sociale che 

porta il soggetto ad utilizzare la língua locale per inserirsi nel lavoro, nella scuola, nei trasporti, 

nel commercio. I risultati mostrano che i soggetti italiani hanno un atteggiamento favorevole al 

bilinguismo. La língua brasiliana si utilizza in ambiti familiari. 

 

Parole chiave: Discorso. Forze Centripete e Centrifughe. Lingua Brasiliana come retaggio. 

Rapporti di Potenza e Ripetizione. 
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INTRODUÇÃO 

 
[...], mas aprender a falar o português pra mim foi uma 

coisa única e bela. Porque sou um amante da cultura 

brasileira e o português faz parte da minha vida. A 

sensação que tenho é que em outra vida eu fui um 

brasileiro, pelo sentimento forte, o amor, a relação forte 

que tenho com o Brasil. 

Gianluca di Matteo 
 

Gostaríamos de iniciar a escritura desta tese com o enunciado1 acima de Gianluca, um 

italiano, que, na posição sujeito falante do brasileiro em Pescara, Itália, mostra-se receptivo e 

afetuoso, ao falar essa língua. O que é dito por ele, faz-nos repensar sobre a questão do uso da 

língua do Brasil fora do seu território de origem, pois pressupomos que, em contexto italiano, 

falá-la pode gerar conflitos, por haver outra língua em uso por uma maioria. 

 Além disso, há o encontro entre pessoas, com interesses sociais diversos que disputam 

o ajustamento de um mesmo universo simbólico às suas conveniências. Assim, surgem jogos 

de enfrentamentos, de tensões permanentes em ações e posições, acentos valorativos, quando 

se expressam na língua brasileira, falada por uma minoria, nesse espaço. Dessa forma, não se 

trata de um jogo de palavras, mas são “práticas discursivas que fazem alguma coisa entrar em 

jogo do verdadeiro e do falso” (FOUCAULT, 2004, p. 242). Logo, podemos pensar que essas 

condições possibilitam a existência de relações de forças, por meio dos discursos, nesse 

contexto, produzidas pelo entrecruzamento das diferentes posições dos sujeitos. Cremos que 

esses sujeitos, ao falarem a língua brasileira, nesse espaço, agem de diversas formas, como se 

estivessem em um jogo, no qual há imposições, reações contrárias, aceitações, silenciamentos. 

E nesse jogo, que é discursivo, surgem regras, controles para o uso das línguas brasileira e 

italiana. Essas regras e controles não partem de um poder governamental, surgem de todo o 

corpo social que leva os sujeitos brasileiros a falarem a língua italiana para a sua inserção no 

trabalho, na escola, no transporte, no comércio etc., e a língua brasileira, em ocasiões e espaços 

específicos. 

Desde 2010, quando iniciamos o mestrado, já nos inquietava a questão do discurso 

como procedimento de controle que rege a entrada do falante em dada ordem discursiva. A 

partir de leituras das obras de Foucault (1979, 2009a, 2010a), pudemos aguçar ainda mais a 

nossa vontade sobre a questão da entrada do falante em dada ordem de discurso como uma 

                                                             

1 O enunciado é, para Foucault(2009a), a materialização de uma ordem que age sobre as palavras e as coisas, 

possibilitando-lhes um movimento particular na história. Não é uma frase, não é uma proposição e nem ato de fala. 



20 

 

 

 

prática. Sabemos que, em qualquer momento da história, em qualquer lugar o dizer não ocorre 

de forma tranquila. Pensando dessa forma, elaboramos e defendemos nossa dissertação2 em 

2012, tendo essa perspectiva foucaultiana. 

Em 2015, iniciamos o Doutorado e quisemos dar continuidade ao nosso estudo sobre 

o discurso que controla e é controlado na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), 

documento oficial da educação. Assim, buscamos entender esse documento da área de língua 

portuguesa e iniciamos nossa pesquisa, tentando compreender o processo de constituição de 

discursos que controlam, normalizam e normatizam o ensino de uma política de ensino da 

língua portuguesa no Brasil. 

Nesse período, tivemos a oportunidade de vincular o nosso trabalho às pesquisas 

desenvolvidas pela “Rede de Estudos da Língua Portuguesa ao Redor do Mundo” por meio do 

Subprojeto: O português brasileiro em contexto italiano: aspectos sociais, políticos e 

linguísticos, coordenado pela Dra. Vânia Cristina Casseb-Galvão, contando com a participação 

de professores da Universidade Federal de Goiás(UFG), dentre eles a nossa orientadora Dra. 

Eliane Marquez da Fonseca Fernandes.  

Esse projeto abre um grande diálogo entre a Faculdade de Letras da UFG e as 

universidades italianas como a Università Del Salento e a Università degli Studi “G. 

d’Annunzio di Chieti-Pescara” as quais são parceiras na execução das ações acadêmicas 

diversas em torno do português brasileiro, coordenado pela professora Dra. Kátia de Abreu 

Chulata, na Itália. Com essa perspectiva, o referido projeto, constituído por professores e alunos 

de pós-graduação da UFG e professores das duas universidades italianas referidas 

anteriormente, propõe estudos de descrição e análise do português brasileiro em suas múltiplas 

variedades e modalidades de realização e também a viabilização de difundir a língua brasileira 

como língua estrangeira em contexto universitário italiano. 

Podemos considerar esse projeto, na sua essência, como um engajamento, uma política 

linguística por ser uma 

 

tentativa de estruturar os estudos linguísticos desde a perspectiva das lutas políticas 

dos falantes, das comunidades linguísticas em suas lutas históricas: as lutas tanto dos 

indígenas como dos imigrantes para a manutenção das suas línguas, a luta dos 

excluídos da cidadania pela desqualificação dos seus falares, a luta dos falantes para 

desenvolver novos usos para suas línguas. Ao linguísta cabe indentificar essas 
comunidades linguísticas, cada uma com sua história e estratégias políticas, e se aliar 

                                                             

2 HOLANDA, Janete Abreu. Jogos de verdade sobre Dilma Rousseff na mídia [manuscrito]: análise de editoriais 

do jornal Folha de S. Paulo e da revista Carta Capital. Goiânia: UFG, 2010. Dissertação (Mestrado em Letras e 

Linguística), Faculdade de Letras, Universidade Federal de Goiás, 2012. 
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a elas, costruir com elas, em parcerias, as novas teorias que darão o tom no século 

XXI (OLIVEIRA, 2007, 91). 

 

Tendo em vista essa reflexão desse autor, entendemos a “Rede de Estudos da Língua 

Portuguesa ao Redor do Mundo” como uma proposta voltada para as relações linguísticas nas 

sociedades em todos os âmbitos de usos em uma ordem do político. 

Inserir nossa pesquisa nessa rede de estudos, propiciou-nos (re)pensar o nosso objeto 

de estudo com um viés mais político e, também, possibilitou-nos a realização do Doutorado 

Sanduíche na Itália, Pescara, em 2017, de abril a setembro, com orientação da professora Kátia 

de Abreu Chulata.  

Ao realizar esse intercâmbio em Pescara, durante seis meses, tivemos a oportunidade 

de conhecer a pesquisa da professora Dra. Kátia sobre o português como língua de herançaem 

uma comunidade de falantes do brasileiro, ou seja, uma língua falada fora do seu espaço de 

origem, por um grupo, específico em espaços específicos, que se sente culturalmente ligados a 

essa língua.3 Aos poucos, pudemos perceber que esse campo poderia nos ajudar a repensar 

melhor o movimento político de falar a língua brasileira em outro espaço. Assim, decidimos 

observar essa comunidade e, durante esse período de estágio, percebemos que esses sujeitos, ao 

falarem a língua do Brasil, reagem de diversas formas, em relação a um (des)controle, 

(des)regulamentação para falarem uma língua ou outra. Assim, alguns questionamentos foram 

irrompendo, tais como: usar a língua brasileira em Pescara pode ser considerado um obstáculo 

nas interações? Que fatores podem controlar o emprego ou não da língua brasileira como língua 

de herança? Em que medida o falante do brasileiro apresenta resistência quanto ao uso da sua 

língua como uma herança? 

Esses questionamentos levaram-nos a estabelecer a nossa tese: as construções 

discursivas dos sujeitos falantes do brasileiro como língua de herança da comunidade, em 

Pescara, estabelecem um movimento de forças de (des)legitimação dessa língua do Brasil. 

Dessa forma, as contribuições da professora Kátia Chulata possibilitaram-nos a construção de 

nosso objeto de estudo: as relações de forças materializadas em enunciados dos sujeitos falantes 

da língua brasileira em Pescara.  

Portanto, como bolsista do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior/CAPES, 

tivemos a oportunidade, na Università Degli Studi “G. D’Annunzio” - Pescara-Ud’A, de 

ampliar nossa pesquisa, com esse novo enfoque. 

                                                             

3 No segundo capítulo, esclarecemos de forma mais detalhada o conceito de “língua de herança.” 
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Ao identificarmos o uso da língua portuguesa como língua de herança pelos contatos 

realizados, durante o nosso estágio, o estudo foi aos poucos sendo repensado e reformulado, 

pois cada dado apontava-nos novas dúvidas, novas reflexões.  

Esse pequeno relato apresentado, nos parágrafos anteriores, revela a nossa trajetória 

de como foi constituída a tessitura desta tese. Também podemos dizer que todo o conhecimento 

e contatos com a comunidade brasileira de falantes do brasileiro, em Pescara, foram 

primordiais para que repensássemos a dinamicidade dos enunciados dos sujeitos que falam o 

brasileiro como língua de herança, em contexto italiano. Portanto, realizar esta pesquisa é 

reescrever o que vivenciamos, o que escutamos, o que questionamos, o que trocamos, quando 

estávamos em Pescara.  

Sabemos que não somos as primeiras a falar sobre essa temática, pois encontramos 

vozes acadêmicas que problematizam sobre o português como língua de herança (doravante 

PLH), e isso pode ser verificado pela plataforma de teses e dissertações da Capes (Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior). Nessa plataforma, encontramos três 

dissertações (Yonaha/2016, Pereira/2017, Claudia de Andrade Spitz/2018) e quatro teses 

(Benedini/2015, Sartin/2016, Moroni/2017, Oliveira/2017). Esclarecemos que não vamos 

apresentar o conteúdo de cada uma dessas pesquisas, neste momento, porque fazemos isso no 

capítulo dois. Por meio desse levantamento, podemos afirmar que ainda há um quantitativo 

muito pequeno de estudos no campo do PLH, no Brasil. Apesar de poucas pesquisas nesse 

campo, acreditamos que já se inicia uma boa discussão e pressupomos que, com a nossa tese, 

também podemos dar continuidade a um outro olhar para essa temática. Ressaltamos que há 

vários trabalhos voltados para a pesquisa do português como segunda língua, língua estrangeira, 

língua materna, em universidades no Brasil e fora do Brasil, mas esses trabalhos não foram 

inseridos em nossa seleção por considerarmos que não atendem a nossa proposta de discussão 

que é sobre o PLH, em um movimento brasileiro. 

A partir da leitura dos resumos e dos objetivos dessas pesquisas, notamos que ainda 

não há pesquisas com enfoque discursivo sobre o PLH, como a nossa. O nosso trabalho propõe 

um estudo sobre a dinâmica do poder4, e a existência de duas forças distintas, a saber, centrífuga 

e centrípeta, que atuam nos enunciados dos sujeitos.5  

                                                             

4 Estamos entendendo poder como Foucault (1979) o qual denomina como relações estratégicas entre os sujeitos 

na sociedade. Então, o poder é um jogo de enfrentamentos, um jogo de tensões permanentes entre os sujeitos. 

Assim, para Foucault (1995), viver em sociedade é, de qualquer maneira, viver de modo que seja possível alguns 

agirem sobre a ação dos outros, ou seja, exercer poder. 
5Forças centrípetas (unifica e a centraliza os discursos) e as forças centrífugas (descentraliza, diversifica os 
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Sendo assim, justificamos que a temática desta pesquisa inaugura um lugar nas 

discussões sobre o PLH.  

Como objetivo geral, almejamos compreender como o brasileiro como língua de 

herança emerge em enunciados dos sujeitos da comunidade de falantes do brasileiro em 

Pescara em relações de forças.  

Como objetivos específicos, pretendemos:  

• Descrever e analisar como os enunciados dos falantes do brasileiro em Pescara 

relacionam-se ao execercío de poder e às formas de resistências em relação à 

(des)legitimação do brasileiro como herança.  

• Identificar as representações construídas pelos sujeitos da pesquisa em seus discursos 

que concernem ao PLH. 

• Reconhecer quais forças centrípetas e centrífugas incidem nos discursos dos sujeitos 

pesquisados sobre o bilinguismo. 

Desta tese e dos objetivos que norteiam este trabalho, algumas questões de pesquisa 

se desdobram. Apresentamos as seguintes perguntas as quais intentamos responder no decorrer 

das discussões deste trabalho:  

•  Como os enunciados dos falantes do brasileiro em Pescara relacionam-se ao 

exercício de poder e às formas de resitências em relação à (des)legitimação do 

brasileiro como herança?  

• Que entonações emergem a partir dos enunciados da comunidade de falantes do 

brasileiro em Pescara, quanto ao uso efetivo ou não da língua brasileira em contexto 

italiano? 

• Quais forças centrípetas e centrífugas incidem nos discursos dos sujeitos 

pesquisados sobre o bilinguismo? 

Mas, necessitamos demarcar as superfícies primeiras do aparecimento do nosso objeto 

de estudo. Para isso, selecionamos enunciados pertencentes a uma rede discursiva. 

Ao analisarmos esses enunciados, não queremos justificar que língua é mais adequada 

para se falar em Pescara, também não nos interessa saber como se ensina o PLH nesse outro 

espaço. Intentamos identificar os enunciados que foram possíveis de irromper nessa rede 

discursiva, gerando forças que controlam o seu uso. 

                                                             

discursos).  
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Ressaltamos que a materialidade linguística dos enunciados selecionados para análises 

foi transcrita fonograficamente. 

Por fim, após a seleção e os recortes realizados, constituímos os seguintes 

instrumentos, os quais são utilizados em nossa empreitada analítica: 

•  Facebook “Brasileiros em Abruzzo”; 

•  Diário de campo; 

• Questionários e entrevista com brasileiros falantes do brasileiro como língua de 

herança, em Pescara; 

• Fotos do evento “Festa dei Popoli”. 

Salientamos que realizamos uma análise em enunciados que se irrompem, 

materializam-se, nesses instrumentos selecionados, tentando compreender a polêmica, a luta 

discursiva sobre a condição do uso do brasileiro em espaço estrangeiro. Vale dizer que não 

selecionamos os enunciados em uma sequência cronológica, um antes e um depois, mas os 

identificamos na sua dispersão para estabelecermos os pontos de conexão existente entre eles. 

Nesse sentido, reforçamos que não nos interessa o aspecto temporal do enunciado como unidade 

de base, mas as suas relações estabelecidas, em instâncias discursivas. O que observamos, 

portanto, é um conjunto de enunciados dispersos e heterogêneos que podem sustentar, refutar 

as verdades com que os sujeitos falantes do brasileiro se relacionam, de acordo com as 

condições de enunciabilidade em que se materializam. Esclarecemos que metodologicamente, 

nas análises, usaremos o termo “enunciado” ao apresentarmos os recortes, os trechos, por 

entendermos que eles constituem uma rede de enunciados. Partimos do princípio foucaultiano 

de que os enunciados se relacionam e são colocados em funcionamento pelo próprio discurso. 

Visto dessa forma, analisamos a partir de enunciados efetivamente ditos. Compreendemos, 

assim, nesse caso, que quando algo é enunciado pelos sujeitos falantes da comunidade 

pesquisada, em qualquer que seja a circunstância sócio histórica, seus dizeres fazem parte de 

uma rede de relações com enunciados outros que puderam ser ditos em outras condições 

enunciativas.   

Com esse princípio, realizamos este estudo qualitativamente, em paradigma de estudo 

etnográfico, envolvendo a participação da comunidade de falantes do brasileiro de Pescara. 

Para descrevermos e analisarmos os enunciados desses sujeitos, embasamo-nos, 

teoricamente, nas postulações e as contribuições conceptuais de Foucault (1979, 1995, 2003, 

2009b, 2010a) sobre discurso, enunciado, relações de poder e resistência e de Bakhtin (1997, 

2005, 2014, 2015, 2016) sobre dialogismo e forças centrípetas e centrífugas.  
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Buscamos trazer os postulados desses dois autores por considerarmos essenciais na 

compreensão dos enunciados dos sujeitos pesquisados que aparecem carregados de indícios que 

nos permitem interpretar as relações de poder entre os sujeitos discursivos dessa comunidade. 

Dessa perspectiva, o poder é o elemento que perpassa pelos sujeitos, mesmo em uma relação 

que se estabelece, por exemplo, entre uma esposa que ensina a língua brasileira para o marido 

italiano e esse a aprende com ela. Portanto, todo ato comunicativo que se dê nesta relação será 

de poder. Para Foucault (1995), o poder é um modo tático de agir sobre a ação de outro ser 

humano livre. Com isso, há enfrentamentos entre quem tenta exercer o poder e aqueles que 

devem ou deveriam cumprir as regras. 

Destacamos que realizamos análise de enunciados, na perspectiva de Foucault 

(2009a), porque podemos entender melhor como esses aparecem na fala dos sujeitos da 

comunidade pesquisada, observando-os no nível da existência das suas palavras e no âmbito de 

sua complexidade. 

Também ressaltamos que organizamos a tese apresentando a teoria articulada às 

análises.  

Ao desenvolvermos nosso estudo, com o intuito de atingir os objetivos traçados, 

dividimos o nosso trabalho em três capítulos, os quais estão estruturados de forma 

interrelacionados.  

No primeiro capítulo, tentamos delinear o campo de abordagem e a metodologia aos 

quais nos filiamos, também apresentamos, de forma breve, quem são os sujeitos dessa 

comunidade pesquisada e realizamos um mapeamento sócio-discursivo macro e micro do 

espaço de sua imigração. Além disso, expomos como os dados foram gerados/coletados 

conforme as necessidades que se impunham para a pesquisa. Por fim, explicamos como 

procedimento da análise dos dados. 

No segundo capítulo, tentamos trazer algumas reflexões breves sobre a questão do 

bilinguismo para entendermos a realidade existente na comunidade pesquisada a qual vive em 

contato/conflito entre línguas e culturas diferentes, em contexto italiano. Posteriormente, 

delineamos sobre as condições da constituição do conceito de Língua de Herança (LH), 

trazendo alguns apontamentos sobre quem a usa. Apresentamos a singularidade e dispersão6 do 

brasileiro como LH, focalizando especificamente a língua utilizada pela comunidade 

pesquisada. Também, neste capítulo, esclarecemos os motivos que nos levam a evitar o regisro 

                                                             

6  Dispersão decorre das várias posições discursivas possíveis de serem assumidas pelo sujeito no discurso. 
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da sigla PLH na tese e usar outro: “Idioma Brasileiro como língua de herança”. Por fim, quando 

refletimos sobre os brasileiros que se encontram em outro espaço, podemos também pensar a 

questão da sua imigração para outro espaço conforme Foucault (2009c), como um espaço 

heterotópico. Para elucidar sobre isso, abordamos alguns princípios indicados por esse autor, 

identificando-os também na comunidade. 

No último capítulo, pretendemos verticalizar ainda mais as discussões e análises, 

observando as relações entre os enunciados, percebendo a dinâmica do poder entendido seja 

como microfísica, seja como tensão entre forças centrípetas e centrífugas, e a natureza dialógica 

dos discursos. Enfim, o terceiro capítulo surge como um desdobramento do segundo. Para isso, 

buscamos apoio teórico na visão dialógica bakhtiniana para, entendermos melhor o movimento 

dialógico entre esses sujeitos, entre os seus enunciados, entre um antes e um depois, entre 

discursos, formando um elo da cadeia da comunicação verbal. E nessa cadeia de relações de 

tensão, também intentamos identificar as forças centrípetas e centrífugas que incidem. 

Buscamos pensar com Foucault a produção do discurso em sua relação com o poder/resistência. 

Consideramos que o uso dos pressupostos desse filósofo sobre o poder/resistência é produtivo 

para entendermos como se processam as lutas dos sujeitos falantes do brasileiro contra um 

controle, uma normalização em relação ao uso do brasileiro, em Pescara. Ressaltamos que 

direcionamos nossas análises, buscando responder às seguintes questões: 

• Como os enunciados dos falantes do brasileiro em Pescara relacionam-se ao 

exercício de poder e as formas de resistências em relação à (des)legitimação do 

brasileiro como herança?  

• Que entonações emergem a partir dos enunciados da comunidade de falantes do 

brasileiro em Pescara, quanto ao uso efetivo ou não da língua brasileira em contexto 

italiano? 

Quais forças centrípetas e centrífugas incidem nos discursos dos sujeitos 

pesquisados sobre o bilinguismo?  
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DELINEANDO O NOSSO CAMINHAR 

 
Se quisermos colocar problemas de forma rigorosa, 

precisa e apta a levantar interrogações sérias, não é 

preciso ir procurá-las, justamente, em suas formas mais 

singulares e concretas? (FOUCAULT, 2010a, p. 335). 

 

Estabelecemos o nosso caminhar investigativo, na nossa pesquisa, com um 

questionamento à semelhança desse feito por Foucault, na epígrafe acima, procurando conviver 

com a comunidade de falantes do brasileiro em Pescara. Tomamos como foco as “formas mais 

singulares e concretas”, para podermos problematizar e analisar os discursos dessa comunidade, 

concebendo-o a partir dos postulados de Foucault (2010a). 

Desse modo, buscamos fazer uma cartografia social para criar múltiplas maneiras de 

responder à nossa tese sobre como se constituem as relações de forças, por meio dos discursos, 

na comunidade pesquisada, pois acreditamos que, em seu interior, delineiam-se “jogos” de 

forças (e de sentidos) produzidos pelo entrecruzamento das diferentes posições dos sujeitos. 

Assim, neste capítulo, tentamos delinear o campo de abordagem e a metodologia aos 

quais nos embasamo-nos, também apresentamos, de forma breve, como é constituída essa 

comunidade pesquisada e realizamos um mapeamento sócio-discursivo macro e micro do 

espaço de sua imigração. Além disso, expomos como os dados foram gerados/coletados 

conforme as necessidades que se impunham para a pesquisa. Por fim, explicamos como 

procedemos a análise dos dados. 

 

1.1 Modos de ver as “coisas no/do mundo” 

 

Quando observamos a prática científica, sabemos que por muito tempo vigorou um 

modelo hegemônico de produção de pesquisa nesse campo, utilizando método próprio.  

Contrariamente a essa forma de pensar, encontramos uma dimensão do método 

científico, com base em Foucault, em algumas de suas formulações metodológicas presentes 

em seus Cursos e livros. Sua postura evidencia uma forma de conduzir a pesquisa, por preferir 

falar em precauções e proposições para cartografar socialmente as relações, os enfrentamentos 

e os cruzamentos entre forças, os agenciamentos, os jogos de verdade, as enunciações, as 

práticas de resistência e liberdade, “em suas formas mais singulares e concretas”. Também, com 

essa condução, realizamos esta pesquisa para tentar delinear, sob a ótica discursiva, as relações 

existentes entre os sujeitos investigados, no seu contexto natural. Portanto, nesta nossa 
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pesquisa, percorremos uma análise discursiva que não pretende encontrar aquilo que está 

escondido sob os enunciados, o não-dito. Ao contrário, queremos investigar os modos segundo 

os quais algo é dito, por quem e com que interesses, buscar as possibilidades de sua irrupção, 

observar o seu percurso e suas relações. 

Em função disso, procuramos apoiar-nos na abordagem qualitativa como sendo a mais 

adequada para os nossos propósitos, uma vez que essa modalidade  

 

é uma forma peculiar de fazer pesquisa social, reconhecível por dois traços distintivos: 

o privilégio concedido de uma observação mais próxima e o empenho em adaptar os 

próprios procedimentos de construção e análise do dado às características do objeto. 

(CARDANO, 2017, p. 107). 

 

Ao termos como parâmetro essa abordagem de estudo, podemos estabelecer relação 

mais próxima com os pesquisados em Pescara, podendo ouvir as suas palavras, interpretá-las.  

Desse modo, na nossa investigação, cada sujeito de nossa pesquisa “[...] não pode ser 

percebido e estudado como coisa porque, como sujeito e permanecendo como sujeito, não pode 

tornar-se mudo” (BAKHTIN, 2003, p. 400). 

E nas nossas trocas, colocamo-nos na mesma orientação básica de pesquisa explanada 

por Chizzotti (2006, p. 28), quando indica que 

 

[...] o pesquisador supõe que o mundo deriva da compreensão que as pessoas 

constroem no contato com a realidade nas diferentes interações humanas e sociais, 

será necessário encontrar fundamentos para uma análise e para a interpretação do fato 

que revele o significado atribuído a esses fatos pelas pessoas que partilham dele. Tais 

perspectivas serão designadas como qualitativas [...].  

  

Com essa forma de conceber a abordagem de nossa pesquisa, cremos que podemos 

entender os sentidos atribuídos pelos discursos atravessados nos enunciados nas posições 

nos/dos sujeitos, desvelando as diversas dimensões culturais, linguísticas, sociais presentes.  

Dentre o domínio de investigação qualitativa, escolhemos a metodologia etnográfica 

de pesquisa por nos possibilitar a percepção das ações e das práticas discursivas realizadas no 

contexto investigado. E, principalmente, por nos permitir um estudo, pela observação direta e 

por seis meses das formas costumeiras de viver dos sujeitos falantes da língua brasileira, na 

cidade de Pescara- Itália.  

O estudo etnográfico é uma metodologia científica interpretativa na qual o pesquisador 

“percebe, e mesmo assim com bastante insegurança, o ‘como’, ou ‘por meio de que’, ou ‘através 

de que’ os outros percebem” (GEERTZ, 2001, p. 90). Com essa perspectiva, entendemos que 

podemos delinear a pesquisa utilizando dados concretos e métodos diferentes. 
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Originariamente, a etnografia tradicional surgiu na antropologia e foi utilizada pelas 

ciências sociais. A Antropologia surge, a princípio, como uma tentativa de descrição da cultura 

e da sociedade e o pesquisador observa as ações da vida diária das pessoas. Para compreender 

a cultura, a partir do universo social (contexto) onde os sujeitos estão inseridos, Magnani (2002, 

p. 18) utilizou-se da etnografia, por acreditar que  

 

[…] é um olhar de perto e de dentro, mas a partir dos arranjos dos próprios atores 

sociais, ou seja, das formas por meio das quais eles se avêm para transitar pela cidade, 

usufruir seus serviços, utilizar seus equipamentos, estabelecer encontros e trocas nas 

mais diferentes esferas – religiosidade, trabalho, lazer, cultura, participação política 

ou associativa etc.  

 

Assim, com base nas observações desse autor e de muitos outros antropólogos, é 

possível, por meio da etnografia, “olhar de perto e de dentro” para compreendermos 

culturalmente os sujeitos de nossa pesquisa e entender como eles se constituem como atores 

ativos no processo de construção de si mesmos e dos significados que atribuem às suas vidas 

por meio do discurso. 

Esse conceito de cultura pode ser aproximado da concepção foucaultiana de discurso, 

pois tanto a cultura quanto o discurso, respectivamente, referem-se à rede de interações em que 

os seres humanos estão envolvidos, produzindo significados e a si mesmos nesse processo.  

Portanto, o convívio prolongado com os sujeitos brasileiros e alguns italianos, na 

cidade de Pescara, na intimidade de suas casas, nas ruas, na feira, nas pizzarias, em eventos 

possibilita-nos desenhar nossa pesquisa em cunho etnográfico. Além disso, ao nos filiarmos aos 

pressupostos foucaultianos e bakhtinianos também nos admite analisar como se dão as relações 

de forças existentes em seus discursos, nesse espaço, ao usarem a língua brasileira.  

Para isso, percorremos um caminho, cheio de bifurcações, mas que podíamos escolher 

entre um ou outro. 

 

1.2 Como chegamos aos dados 

 

Em uma pesquisa qualitativa, sabemos que o percurso trilhado é cheio de (in)certezas 

e não temos como prever o seu fim. Nesse momento, até podemos fazer algumas escolhas para 

compor, traçar e, algumas vezes, excluir o que encontramos. Desde que iniciamos o nosso 

caminhar, nessa pesquisa, passamos por muitas etapas e também por muitas retomadas. Mas, 
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agora, não intentamos fazer um relatório sobre cada uma, só queremos mostrar que cada etapa 

foi primordial para que pudéssemos decidir, excluir determinadas ações, dados e instrumentos. 

Nesse momento, mostramos de que maneira o material empírico foi se constituindo, 

não tentando revelar nenhuma origem, pois sabemos que há a pluralidade de acontecimentos 

em sua dispersão.  

E nessa dispersão, pudemos ter acesso aos enunciados dos sujeitos da pesquisa 

(falantes da língua brasileira) a partir de abril, quando chegamos à cidade de Pescara, na Itália 

para realizar o nosso estágio de Doutoramento como bolsista do Programa de Doutorado 

Sanduíche no Exterior/CAPES na Università Degli Studi Gabriele D’Annunzio, durante seis 

meses, em 2017. Estar nesse espaço, observando os dizeres desses sujeitos, possibilitou-nos 

fazer o desenvolvimento da parte experimental da tese a ser defendida no Brasil. 

Nessa experiência de ir a campo, sair do Brasil e chegar a outro espaço ainda um pouco 

estranho para nós, no início, permitiu-nos compartilhar e ampliar alguns conhecimentos 

teóricos juntamente com a professora Dra. Kátia de Abreu Chulata em relação ao PLH, o que 

acabou desencadeando um novo olhar para o nosso objeto de pesquisa, o qual foi sendo 

(re)composto, reconstruído, redirecionado durante o percurso investigativo. Leituras, contatos, 

discussões desencadearam outras possibilidades, e outras inquietações se produziam.  

Olhar para os enunciados dessa comunidade foi um processo bem desafiador, pois 

precisávamos entender o contexto no qual esses dizeres se produziram. Então, foi olhando e 

remexendo nos dados da pesquisa que fomos traçando as linhas, as curvas, os desvios, enfim, 

as travessias da pesquisa. Ressaltamos que tivemos algumas facilidades na condução do 

trabalho em campo por encontrarmos a orientação e apoio da referida professora, a qual já 

desenvolvia pesquisa nessa vertente.  

Entendemos que, ao direcionarmos a pesquisa em perspectiva de natureza etnográfica, 

a maior parte dos dados foram gerados conforme as necessidades que se impunham para a 

pesquisa, pois não encontramos em Pescara uma realidade pura, pronta e acabada (DEMO, 

2008). Ressaltamos que empregamos o termo “geração” em vez da mais corrente “coleta” por 

entendermos que se lança para um universo discursivo. Por isso, observarmos essa comunidade, 

tentando percebê-la em momentos e lugares diferentes para buscarmos articular o conhecimento 

particular, específico da experiência discursivas desses sujeitos pesquisados. Para tanto, 

trabalhamos com dados gerados que passamos a detalhar na seção a seguir.  

Mesmo que tenhamos realizado a nossa pesquisa com seres humanos na Itália, não foi 

necessária a anuência e aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, visto que 
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nesse país não há normas regulamentando as atividades de pesquisa como no Brasil. Conforme 

consulta feita por nós ao Comitê de Ética no Brasil, e-mail, em anexo, fomos informadas que 

não há ingerência sobre atividades de pesquisa executadas fora do Brasil. 

Acreditamos que outros dados poderiam fazer parte da rede, mas selecionamos 

somente aqueles que estavam “atados” em um nó na constituição da rede discursiva sobre o 

movimento dos enunciados sobre a língua brasileira. 

Após essas breves justificativas de como chegamos aos nossos dados, passamos, a 

partir deste momento, a detalhar os instrumentos utilizados a fim de estruturar uma das etapas 

desta pesquisa. Essa etapa possibilitou correlacionar os enunciados dos sujeitos da comunidade 

de falantes do brasileiro, resultantes de conversas, observações, questionários. 

Na orientação teórica, a que nos filiamos, os instrumentos vão se constituindo ao passo 

que esta pesquisa ia se desenvolvendo. Sendo assim, os dados foram adquirindo contornos e 

limites por meio dos recortes, na medida em que fomos processando a análise. 

Dessa forma, procedemos por meio dos questionários, mídia social, diário de campo, 

fotos fizemos as relações entre os enunciados dos sujeitos pesquisados. Tais instrumentos 

ajudaram-nos a delinear, primeiramente, o perfil dos participantes de modo, fornecer 

informações fundamentais para o entendimento de como são estabelecidas as relações entre os 

sujeitos da comunidade em Pescara com o uso da língua brasileira. 

Nesse sentido, apresentaremos a seguir os instrumentos utilizados a fim de estabelecer 

a validade do constructo e a confiabilidade do estudo etnográfico. 

 

1.2.1 Questionários – instrumento aplicado para dois conjuntos de sujeitos 

 

Mesmo que alguns autores apontem alguns aspectos negativos para se utilizar o 

questionário, resolvemos empregá-lo movidos pela mesma justificativa apresentada por Gil 

(1999, p. 128-129): 

 

a) possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam dispersas numa 

área geográfica muito extensa, já que o questionário pode ser enviado pelo correio; 

[...]  d) permite que as pessoas o respondam no momento em que julgarem mais 

conveniente; e) não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto 

pessoal do entrevistado. 

 

“Atingir grande número de pessoas” foi também nossa grande preocupação, pois 

estávamos em um lugar onde nunca tínhamos ido e, no início da pesquisa, conhecíamos poucas 
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pessoas. Além disso, por meio do questionário, o sujeito pesquisado pode responder às questões 

propostas apresentando o seu pensamento de forma mais livre. 

Os questionários foram gerados durante o período em que estávamos em campo (6 

meses). 

Para a realização da aplicação do questionário, tivemos o apoio de um pequeno grupo 

com o qual tivemos alguns encontros na Università Degli Studi Gabriele D’Annunzi. Cremos 

que o apoio dessas pessoas foi fundamental para que pudéssemos entrar em contato direto com 

os sujeitos da pesquisa e divulgar a nosso trabalho.  

Assim, pudemos iniciar o processo de aplicação do questionário que continha sete 

perguntas, anexo A. Ressaltamos que foram entregues sessenta questionários aos brasileiros 

que viviam em Pescara. Desse quantitativo, vinte e sete foram devolvidos. Acreditamos que, 

mesmo não tendo recebido o retorno de todos, esse quantitativo, para nós, foi significante. 

Desses vinte e sete, não descartamos nenhum, pois todos foram necessários para estabelecermos 

as correlações entre os enunciados. 

A nosso ver, a nossa aproximação de vários brasileiros e até estabelecimento de uma 

amizade, contribuiu positivamente para a receptividade dos participantes e o desenvolvimento 

dos questionários, tendo em vista a acolhida calorosa e o grau de confiança que foram 

estabelecidos entre a pesquisadora e os sujeitos pesquisados. 

Portanto, os sujeitos pesquisados, no momento da aplicação do questionário, foram 

contatados por nós e pelas brasileiras que estavam fazendo parte do grupo multiplicador deste 

estudo. Esclarecemos que, quando pudemos aplicar pessoalmente esse instrumento de pesquisa, 

sempre que podíamos, conversávamos antes com os participantes e, explicávamos-lhes, em 

alguns momentos individualmente e em outros, em grupo, os objetivos de pesquisa, 

metodologia utilizada, informando também aos participantes que eles não precisavam 

responder às perguntas, caso se sentissem desconfortáveis. Depois de todos esses 

procedimentos e cuidados, deixávamos o questionário para que devolvessem em outro 

momento. Muitas vezes alguns não entregavam em tempo combinado, entregando somente por 

insistência nossa.  

Assim, por meio desse instrumento, possibilitou-nos “ouvir” a voz da comunidade 

pesquisada, para podermos compreender como o falante do brasileiro como língua de herança 

estabelece relações de poder/resistências, além de conhecer as diversas práticas discursivas de 

que tomam parte.  
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Durante a aplicação desse intrumento, identificamos algumas brasileiras referirem-se 

ao seu esposo como seu interlocutor para falar a língua brasileira. Esse fato chamou-nos atenção 

e nos levou também a gerar e a aplicar outro questionário, anexo B, aos maridos italianos de 

algumas brasileiras. Ao inserirmos esses sujeitos, pudemos constituir novos dados, pois 

constatamos uma capacidade de adaptação e facilidade de falar a língua brasileira em situações 

comunicativas. 

Assim, os respondentes dos questionários são: a) grupo de brasileiros/as (27 

participantes e b) esposos de brasileiras (5 participantes). 

Por meio da aplicação desse instrumento de pesquisa pudemos cartografar qual era a 

relação dessa comunidade com a sua língua brasileira. 

 

1.2.2 Rede social facebook Brasileiros em Abruzzo: a comunidade online 
 

Como dissemos antes, nossos dados foram constituindo-se a cada momento em que 

estávamos em contato com os sujeitos pesquisados. E um desses contatos nos possibilitou fazer 

parte de um grupo fechado no facebook denominado Brasileiros em Abruzzo, o qual possui 437 

membros brasileiros que estão vivendo na região de Abruzzo. Assim, com a permissão da 

coordenadora do grupo, pudemos iniciar um processo de observação das interações verbais e 

não verbais que nele se processavam.  

Ressaltamos que esse grupo foi criado em maio de 2016 e, segundo a moderadora do 

grupo, com a finalidade de “unir os brasileiros e brasileiras que moram em Abruzzo”. Nesse 

espaço, os brasileiros compartilham memórias da linguagem, dos hábitos e costumes, da 

gastronomia e dos afetos para reafirmar elos identitários que os diferenciam e os identificam 

enquanto povo brasileiro.  

O processo comunicativo e a dinâmica de interação social desse grupo foram avaliados 

por um período de vinte meses, de maio a dezembro de 2017 e janeiro a dezembro de 2018. 

Ressaltamos que as nossas observações não ficaram restritas somente ao momento em que nos 

encontrávamos em Pescara, pois continuamos a observação mesmo quando retornamos ao 

Brasil. 

Como observamos um período de tempo longo, fizemos alguns recortes para avaliar 

como os sujeitos brasileiros apropriavam-se desta estratégia para negociar suas percepções 

sobre a sua realidade de imigrante. Ao nos filiarmos a uma perspectiva de pesquisa etnográfica, 

esse espaço virtual propiciava-nos analisar as relações, atividades e significações que ocorriam 
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entre os participantes, os quais eram brasileiros e moravam em várias regiões de Abruzzo. 

Ressaltamos que identificamos no grupo muitos brasileiros que vivem em Pescara. 

Nesse período, realizamos a coleta de alguns enunciados dessa rede social, 

considerados como práticas discursivas e em consonância às questões que norteiam a pesquisa. 

A partir do facebook “Brasileiros em Abruzzo”, destacamos somente enunciados que se 

referiam aos propósitos de nossa pesquisa e os agrupamos sem ter como parâmetro categorias 

de análise. Assim, intentamos direcionar nossa busca, tendo como elementos de análise os 

enunciados dos falantes do brasileiro como língua de herança, em Pescara, os quais ocupam 

uma determinada posição que é construída historicamente, permitindo-lhes “poderem dizer” 

em dadas condições.  

Enfim, é um espaço discursivo com oportunidades de “unir os brasileiros” que estão 

fora do Brasil. Temos aí um sentido de conexão movido pelo afeto, o estar-junto embora a uma 

distância física com quem seja importante em sua vida. Mas, dizer nesse espaço traz a ilusão 

de autonomia para o sujeito que tudo pode dizer com apenas um “click”, quando na verdade há 

coerções, a exemplo da exclusão de postagens por uma restrição moral, pelo bloqueio de perfis 

pessoais que se vinculam a determinados discursos interditados.  

Nessa perspectiva, esses dados levam-nos a refletir sobre uma política do dizer no 

Facebook. Nesse caso, cabe analisarmos como conseguem formatar uma maneira de existir 

possibilitada pelo mundo digital, o qual é permeado por certos mecanismos de poder que 

perpassam, controlam e possibilitam a produção e circulação dos discursos na rede. Ou seja, 

podemos entender como acontecem o tensionamento e as negociações entre os indivíduos, 

nesse espaço, por meio do discurso. 

Desse modo, compreendemos que os discursos veiculados no grupo Brasileiros em 

Abruzzo são permeados por relações complexas de poder/resitências. 

 

1.2.3 Registros fotográficos da Festa dei Popoli  

 

Como já dissemos no início deste capítulo, procuramos “conviver com a comunidade 

de falantes da língua brasileira em Pescara em suas formas mais singulares e concretas”. E um 

desses momentos de convivência foi na Festa dei Popoli, a qual é um evento anual promovido 

por Caritas Diocesana Pescara-Penne e a Fundação Migrante, realizada sempre no iníco do 

mês de junho, em algum espaço público da cidade de Pescara. Esse evento promove o encontro 
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dos imigrantes de diversos países que estão na Itália, e o Brasil é um desses. Na organização da 

festa, há vários stands de cada país, o qual expõe sua cultura.  

Na nossa pesquisa, para continuarmos a construção de nossa rede discursiva, sentimos 

a necessidade de também vivenciarmos cada momento desse evento, tirando várias fotos e, 

posteriormente, selecionando aquelas que nos ajudam a refletir sobre os sujeitos em interação, 

em espaço italiano. Quando decidimos analisar fotos, como enunciado, em nossa pesquisa, 

compartilhamos do mesmo posicionamento de Orlandi (2012, p. 63) ao afirmar que “a imagem, 

como qualquer materialidade significante, também não é transparente. É materialidade. Tem 

seu modo de funcionamento. Interpreta-se” de acordo com as condições sócio-históricas nas 

quais emerge. 

 E as fotos, como enunciados semiológicos não verbais, revelam a tomada de uma 

posição axiológica dos sujeitos brasileiros em relação ao que consideram como características 

e atitudes que funcionariam no sentido de legitimar a sua brasilidade.    

 Por isso, a noção foucaultiana de enunciado é fundamental para nossa pesquisa, pois 

conseguimos perceber a fotografia como uma materialidade que envolve o exercício da função 

enunciativa (FOUCAULT, 2009a). Além da noção de enunciado foucaultiana, buscamos 

entender essas materialidades como enunciado formulada por Bakhtin (2003), para podermos 

perceber o elo na cadeia de comunicação constituído. 

Assim, ao elegermos especificamente imagens, podemos perceber a construção de 

novos significados acerca dos valores discursivos suscitados por elas.   

De todas as fotos retiradas durante o evento, escolhemos aquelas que contemplavam a 

brasilidade. 

  

1.2.4 Diário de campo 

 

Entendemos que ao observar as interações sociais, podemos descrevê-las para depois 

analisá-las. Por isso, foi realizada a observação descritiva de algumas interações dos sujeitos 

dessa pesquisa, nas seguintes situações: almoços ou jantares, aniversários e outros encontros 

mais informais.  

Após as observações em campo, fizemos registros escritos dos encontros, anotando 

fatos, impressões, reflexões, conflitos etc. Esse registro pessoal, composto de descrição e 

reflexão, foi realizado ao final de cada encontro, para não comprometer a interação com o 

grupo, com o objetivo de organizar e facilitar a análise dos materiais gerados. 
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Esse instrumento foi fundamental para construir a memória discursiva, após os 

encontros informais com os/as brasileiros (as), a nossa percepção, e consequentemente a nossa 

interpretação. Os encontros não se restringiram a somente um momento, pois havia necessidade 

de um retorno, no qual as pessoas pesquisadas sempre estavam mais descontraídas. Como não 

utilizávamos gravador e nem vídeo nos momentos das interações, olhares, sorrisos, gestos 

corporais, impressões e comentários foram elementos essenciais para descrever, 

posteriormente, o que de fato captávamos. Ressaltamos que optamos em não utilizar o gravador 

e vídeo ou outro instrumento tecnológico, nesse momento, por percebermos que esses poderiam 

inibir os participantes. 

Selecionamos, entre nossas notas de campo, as assimetrias na relação interpessoal 

entre os participantes da pesquisa para analisar o modo como eles discursivamente interagem 

um com o outro, depreendendo as relações de poder/resistência na pesquisa. 

Ressaltamos que não anexamos nosso diário de campo à tese, por acreditarmos que se 

trata de um documento pessoal. Acreditamos que essse instrumento possibilitou-nos gerar 

novas interpretações, permitir (auto)reflexões sobre o trabalho de campo, sobre as experiências 

pessoais vivenciadas. Selecionamos alguns recortes que exemplificam aspectos teóricos 

discutidos ao longo da tese ou que sustentem análises de dados de outras naturezas. 

Portanto, foram esses instrumentos utilizados como forma de percebermos os 

enunciados dos sujeitos pesquisados. São sujeitos que vivem em um espaço que, por falarem a 

língua do Brasil, produz significados no contexto italiano. Em função disso, forma uma 

comunidade. Que comunidade é essa? 

 

1.3 A constituição da comunidade pesquisada em Pescara 

 

Chulata (2015, p. 139), na cidade de Pescara, percebe a constituição de uma 

comunidade de falantes do brasileiro. Segundo essa pesquisadora, esse grupo de falantes é 

composto por: 

 

Brasileiros migrantes,  

Filhos de brasileiros nascidos em território italiano, 

Filhos de mãe ou pai brasileiro e mãe ou pai italiano, 

Filhos de brasileiros trazidos pelos pais ainda pequenos,  

Italianos que viveram muitos anos no Brasil e voltaram para Pescara. (CHULATA, 

2015, p. 139). 
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De acordo com a caracterização desse grupo identificado por Chulata, percebemos que 

falar o brasileiro, em espaço italiano, não se restringe somente aos brasileiros imigrantes e seus 

descendentes, mas também aos “italianos que viveram muitos anos no Brasil e voltaram para 

Pescara”. Ressaltamos que no desenvolvimento desta pesquisa, denominaremos também esse 

grupo como uma comunidade, conforme Chulata a designou. 

Com o contato bem mais próximo com essa comunidade em Pescara, tivemos a 

oportunidade de encontrar, informalmente, com algumas brasileiras, juntamente com seus 

esposos italianos, e identificamos que eles falam a língua brasileira, participando de nossas 

conversas, mostrando-se com identificação à cultura do Brasil. Ressaltamos que os encontros 

informais com os casais ocorriam separadamente. Diante dessa nossa constatação, defendemos 

a inserção, na comunidade dos falantes da língua brasileira, desses italianos que já dominam o 

seu uso e a falam em contexto italiano por meio de seu convívio matrimonial.  

Para além dos dados estatísticos, acreditamos que a constituição dessa comunidade, 

em Pescara (Itália), vem crescendo e enfrentando desafios linguísticos e culturais. Isso não é 

tão simples como possa parecer, pois falar uma língua fora do seu contexto linguístico, cultural 

e geográfico gera decisões do que deve ser preservado e/ou silenciado, em meio a conflitos, em 

meio a relações de força que não obedecem a uma lógica ritmada como nos pode fazer crer. 

Cremos que, em face do contato entre as línguas brasileira e italiana, gerado pela migração, há 

atitudes de rejeição ou aceitação, comportamentos linguísticos e sociais que expressam as 

“relações de forças” que se constroem na participação e representação constituídas nesse grupo. 

Com o propósito de melhor visualizarmos a caracterização dos participantes que 

integram a comunidade de falantes do brasileiro, a seguir, sintetizamos aspectos importantes, 

gerados a partir dos questionários. Apesar de sabermos a importância da assinatura do nome 

como reconhecimento do escrito em um ato eticamente responsável, atendemos ao pedido de 

sigilo da identificação dos sujeitos falantes na divulgação do nome. Por isso, optamos em adotar 

o seguinte código para identificar cada sujeito pesquisado por meio da letra B, para brasileiro e 

I, para italiano. Os participantes desta pesquisa compreendem vinte e sete brasileiros(as) e cinco 

italianos. Então, no decorrer desta tese, cada sujeito enunciador é denominado por esses 

símbolos gráficos referente à letra inicial do vocábulo colaborador seguido da indicação 

numérica tal como B1, B2, B3 até B27 e I1, I2 até I5. Além disso, ressaltamos que os enunciados 

em análises são numerados para indicar também o número da questão do questionário, por 

exemplo B1. 4(questão 1 - quarto brasileiro); B4.23(questão 4 - vigésimo terceiro brasileiro). 
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Nas tabelas seguintes, a primeira refere-se aos brasileiros e a segunda refere-se aos 

italianos casados com brasileiras. Ressaltamos que esses (brasileiros e italianos casados com 

brasileiras) constituem a comunidade de nossa pesquisa e reforçamos que tivemos contatos com 

a maioria dos participantes deste estudo a partir da rede de amigos de três brasileiras conhecidas 

as quais se disponibilizaram a informar sobre o nosso interesse em conhecer brasileiros para 

desenvolver a nossa pesquisa. Uma vez que o contato era consolidado, passávamos a encontrar 

com cada um.  

A seguir, apresentamos as informações necessárias para caracterizarmos os sujeitos 

participantes. 

 

 Quadro 1- Perfil sociocultural dos brasileiros em Pescara - Itália 

 
LOCAL DE 

NASCIMENTO 
IDADE 

TEMPO EM ANOS DE 

RESIDÊNCIA EM 

PESCARA 

GRAU DE 

ESCOLARIDADE 

B1 Alagoas 46 8  2º grau 

B2 Minas Gerais 24 4  Superior 

B3 Bahia 55 6 Superior 

B4 Minas Gerais 34 NI Não Informado 

B5 Espírito Santo 59 26 Téc. Contábil 

B6 Bahia 48 27 Não Informado 

B7 Minas Gerais Não Informado Não Informado 2º grau 

B8 Recife 22 12 Universitário 

B9 São Paulo 18 1 2º grau 

B10 Não Informado 52 40 Não Informado 

B11 São Paulo 45 19 Superior 

B12 São Paulo 53 23 Superior 

B13 São Paulo 50 21 Superior 

B14 Rio G. do Sul 40 1 Mestrado 

B15 Rio de Janeiro Não informado 23 Superior 

B16 Paraná 62 25 Superior 

B17 Fortaleza 39 18 2º grau 

B18 Não informado 50 21 2º grau 

B19 São Paulo 54 30 Superior 

B20 Minas Gerais 52 3  Superior 

B21 Fortaleza 32 8 2º grau 

B22 Natal 50 3 Superior 

B23 Santa Catarina 41 10 2º grau 

B24 Goiás 39 10 Superior 

B25 Recife 43 12 2º grau 

B26 Rio de Janeiro 40 Não Informado Superior 

B27 São Paulo 33 4 Superior 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nos questionários aplicados. 

 

Observação: Performance Linguística – todos os pesquisados compreendem e falam as duas línguas (a italiana e 

a brasileira) 
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                  Quadro 2- Perfil sociocultural dos italianos casados com brasileiras em Pescara - IItália 

 IDADE PROFISSÃO ESCOLARIDADE 

I1 60 Professor Superior (Doutor) 

I2 48 Artista Plástico Superior 

I3 66 Médico aposentado Superior 

I4 63 Geômetro Superior 

I5 55 Téc.de segurança Superior 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nos questionários aplicados. 

 

Observação: Performance Linguística – todos os pesquisados compreendem e falam as duas línguas (a italiana e a 

brasileira). 

 

Em relação aos dados do quadro 2, percebemos que a maioria dos participantes vive 

em Pescara em média 13 anos. Ressaltamos a presença de dois brasileiros (as) que moram em 

Pescara há apenas um ano. Mesmo que esses tenham esse tempo mínino, consideramo-los 

também como sujeitos falantes do brasileiro como língua de herança, porque falam a sua língua 

de origem em outro país de forma controlada, em espaços específicos e estão “culturalmente 

lligados à língua e têm um vínculo cultural com a comunidade que se comunica por esse 

idioma” (VAN DEUSEN-SCHOLL, 2003 citado por MORONI, 2017, p. 72). Na perspectiva 

em que nos apoiamos, não há qualquer menção ao tempo de uso da sua língua para ser 

considerado falante de uma língua como herança.  

Conforme a faixa etária, o grupo tem idade média de 40 anos. Também, pelos 

dados apresentados, apreendemos que os brasileiros/as são provenientes de diversas partes do 

Brasil, mas com predominância os estados de São Paulo e Minas Gerais. Em relação ao grau de 

escolaridade, há um número significativo de brasileiros/as com formação superior. 

Pressupomos que já vieram do Brasil com essa formação em função do tempo de sua 

permanência em Pescara e pela sua faixa etária. Também, por meio desses dados, tudo indica 

que já podemos considerá-los vivendo em Pescara não mais de forma temporária, como um 

grupo que esteja de passagem ou que acabam de chegar. Quando questionados sobre o seu 

retorno ao Brasil, revelam a pretensão de não voltar ao seu país para viver, alegando que o 

Brasil é um país muito violento. Mesmo não tendo desejo do retorno, consideram que podem 

visitar os seus familiares no Brasil.  

Em termos da composição por gênero, identificamos uma proporção maior de 

mulheres brasileiras, as quais são, na sua maioria, casadas com italianos. Para algumas, a 

decisão de ir viver em Pescara foi à consolidação de uma história de amor, uma vez que os 
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futuros esposos não tinham intenção de morar no Brasil. Por essa razão, o estabelecimento no 

espaço italiano das brasileiras configurou-se como uma migração legal, que sugere condições 

mais favoráveis de inserção social, se comparadas às condições dos imigrantes ilegais. 

Outro fato importante identificado foi, durante as conversas informais, dadas as 

restrições atualmente encontradas no mercado de trabalho na cidade de Pescara, a grande 

maioria dos/as brasileiros/as é obrigada a realizar trabalhos, geralmente, aquém das suas 

qualificações, ou seja, dedica-se às atividades do mercado informal, tais como, serviços de 

limpeza em escritórios ou casas de família, cuidado de crianças; trabalho em restaurantes, 

cafeterias – no atendimento ou como ajudantes de cozinha e também fazem salgados brasileiros 

para venderem para os brasileiros que se encontram nesse outro espaço. Como a maioria chega 

sem um emprego pré-estabelecido - muitos com vistos de turista ou sem visto de permanência, 

isto é, clandestinamente, sua inserção no mercado de trabalho se dá em posição de 

subalternidade. Mesmo os que têm nível superior de escolaridade e possuem cidadania italiana, 

encontram dificuldades para obter emprego de acordo com a sua qualificação. 

Também pudemos delinear que o contato linguístico desse grupo pode levar os seus 

integrantes a serem bilíngues7, falantes das línguas brasileira e italiana, por usarem-nas diante 

de diferentes condições, conforme com quem falam, o que falam e de onde falam, ou seja, em 

domínios específicos de interação, tais como: com filhos/as e marido/esposa em casa, com a 

família no Brasil, com amigos/as em Pescara, com amigos/as no Brasil. Mas falar a língua 

brasileira em Pescara, uma cidade onde predomina a língua italiana, possa tornar-se um ato 

sócio-afetivo em muitas situações de interação, como podemos constatar no enunciado seguinte 

do questionário: B4.27 “[...] Eu não saberia passar os meus sentimentos e minha noção de 

maternar por exemplo, em outra língua”. Ou, para outro brasileiro, falar sua língua parece estar 

ligado à identidade nacional que, como membro da nova geração de imigrantes, é impelido a 

buscar, como em B4.1 “Usando-o, não tem como esquecer. Amo a minha língua do meu país. 

Não nego as minhas raízes. Itália é maravilhosa, mas sou brasileira de coração e alma”. 

Assim, viver em outro espaço é estar dividido entre duas culturas, entre dois códigos 

linguísticos.  

Em relação aos italianos, na tabela 2, é de se notar que a maioria dos cônjuges italianos 

possui em média 60 anos. Quanto ao grau de instrução, todos possuem formação superior. 

Quanto à performance linguística, consideram-se fluentes em brasileiro, sendo que a maioria 

                                                             

7 No próximo capítulo, apresentamos mais explicações sobre o bilinguismo. 
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afirma que não escreve muito bem. No contexto desta pesquisa, usavam o português sempre 

que nos encontrávamos. Outro dado importante é que a maioria conheceu suas companheiras 

na Itália, somente um deles conheceu a esposa no Brasil. Esse dado possibilitou-nos refletir 

sobre a questão da aprendizagem que tiveram da língua brasileira por meio de suas esposas. A 

partir de uma análise inicial dos dados gerados pelos questionários e conversas informais, 

surgiu-nos a importância de se observar o desenvolvimento do bilinguismo, pois cada um dos 

pesquisados possui domínio de situações específicas para falar o brasileiro, usando-o quando 

encontram com as amigas brasileiras da esposa, usando também para falar com a família da 

esposa. Vale ressaltar que dois dos participantes possuem a relação matrimonial já estabelecida 

há mais de 15 anos, sendo que uma das esposas adquiriu a cidadania italiana e, a outra por 

descendência italiana.  

É interessante observar que, em conversas informais, escutamos dos sujeitos italianos 

o reconhecimento dos valores do jeito de ser brasileiro, tais como:  

 

I7.2 A capacidade de ver o lado positivo da vida e atenção aos contatos humanos. Eu 

gosto também de música e literatura brasileira 

 

I7.3 Eu admiro e tento praticar o senso da família que existe ainda no Brasil e a 

noção do tempo formal e informal que tem o povo brasileiro.  

 

Por outro lado, encontramos os seguintes enunciados dos brasileiros em relação à 

recepção dos nativos aos brasileiros na Itália. 

 

B1.21- [...]aqui na Itália, ainda existe muita discriminação contra os estrangeiros. Eu 

particularmente, se fosse escura de pele, teria sofrido como os demais. Penso que tem 

muito a melhorar.  

 

B1.25- Em geral eles são um pouco desconfiados com os estrangeiros, mas quando 

eles sabem que são brasileiros mudam jeito de pensar e se mostram mais acolhente. 

Mas depende também da cor da pele, ainda existe muito racista.  

 

Nesse sentido, quando trazemos esses enunciados podemos perceber que, os sujeitos 

brasileiros/as, ao assumirem a posição de estrangeiros/as, delimitam o seu lugar de fala, seu 

lugar de estar-no-mundo, ou seja, estar-em-Pescara. Cada um/uma, ao se encontrar nessa 

posição, expressa sentimento de tristeza em relação à imagem que o italiano tem acerca de suas 

origens. Eles/as têm a ideia de que, talvez, se fossem brancos, seriam mais bem tratados. Assim, 

o que os/as exclui, definitivamente, é o seu local de origem. Dessa forma, reverbera-se na voz 
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desses/as brasileiros/as que vivem em Pescara uma insatisfação por ainda encontrarem práticas 

excludentes as quais, permanentemente, atualizam forças, lutas, embates e contradições entre 

diferentes interesses e significados. Portanto, os/as brasileiros/as veem sua identidade 

localizada numa posição de discriminação nos discursos imigratórios pelo fato de ser: 

brasileiro/a com pele escura, por exemplo. Nesse sentido, as experiências dos brasileiros nos 

revelam a resistência da comunidade hospedeira para aceitar a convivência com o estrangeiro. 

Cremos que, ao estarmos mais perto dessa comunidade, possibilita-nos ampliar o 

caminhar na nossa pesquisa. Sabemos que podemos encontrar alguns desafios, quando estamos 

tentando compreender os significados construídos pelos sujeitos dessa comunidade por meio 

de seus discursos em suas interações nesse espaço outro: Pescara. 

E como ponto de partida de nosso entendimento, procuramos, a seguir, entender a 

peculiaridade da cartografia desse lugar que atraiu esses brasileiros/as para a sua imigração e 

permanência. Para isso, primeiramente, apresentamos a cartografia macro e, posteriormente, 

uma micro. 

 

1.4 Espaços do sujeito falante da língua brasileira 

 

1.4.1 Pescara: uma visão macro  

 

Essa cidade faz parte da região de Abruzzo, a qual é administrativamente subdividida 

em quatro províncias (Áquila, Chieti, Pescara e Teramo). Abruzzo é uma das regiões da Itália 

localizada na parte central, sua capital é Áquila. É uma região principalmente montanhosa, 

formada por várias colinas, e o que não falta é costa – são quilômetros de praias lindas. 

Explicando melhor, as Províncias correspondem, sob o ponto de vista geopolítico, aos nossos 

Estados brasileiros. Cada Província é composta por comuni (municípios), que são cidades com 

estruturas semelhantes às de nossos Municípios. A província de Pescara, por exemplo, é 

composta por vinte e cinco municípios, entre os quais a cidade de Pescara é a sua Capital. 

Portanto, Pescara é uma comune(município) dentro da Província que tem o mesmo nome, que 

fica dentro da região de Abruzzo.  
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Fonte:Tuttitalia.it, 2018 

 

Assim, a organização espacial, por meio de um mapa, revela-nos uma materialidade 

que produz sentidos de uma organização, produz o desenho regularizando modos de vida 

ordenados. Desde o início da pesquisa, adquirimos a prática de visitar o espaço recortado para 

estabelecer contato, confiabilidade e poder encotrar as nossas indagações. As “escutas”, 

“leituras” durante/sobre as muitas conversas, em diversas condições com distintos sujeitos 

pesquisados, constroem narrativas sobre o local e sobre os sujeitos (sobre eles mesmos e sobre 

o local). 

Em 2017, ano de nossa pesquisa, a província de Pescara contata com 254 brasileiros 

imigrantes, como podemos constatar abaixo:  

 

Tabela 1- Relação de imigrantes brasileiros por Província 

Província 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Chieti 182 170 156 140 154 150 139 

Figura 1 - Mapa da posição geográfica da Província de Pescara 

 

Figura 1 - Mapa da posição geográfica da Província de Pescara 

 

Figura 2 - Mapa da posição geográfica da Província de Pescara 

 

Figura 3 - Mapa da posição geográfica da Província de Pescara 

 

Figura 4 - Mapa da posição geográfica da Província de Pescara 

 

Figura 5 - Mapa da posição geográfica da Província de Pescara 

 

Figura 6 - Mapa da posição geográfica da Província de Pescara 

 

Figura 7 - Mapa da posição geográfica da Província de Pescara 
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L’Aquila 122 90 72 58 61 50 46 

Pescara 259 254 261 248 239 180 193 

Teramo 327 356 276 273 283 263 222 

Total 890 870 765 719 737 643 600 

Fonte:Tuttitalia.it, 2018 

 

Conforme, a tabela 1, percebemos que, das quatro províncias da região de Abruzzo, 

Pescara é a segunda Província com maior número de brasileiros.  

O ato de imigrar não se restringe somente a um deslocamento geográfico, mas também 

é um exercício eminentemente político, pois possibilita desterritorializações que rompem com 

o esperado e descaracterizam as geografias mapeadas pela normatividade. 

Quando se pensa na imigração, o grande fenômeno de deslocamento espacial, 

observamos, evidentemente, um correspondente deslocamento dos direitos, das ideologias, das 

atitudes, das crenças, dos sonhos, dos valores, dos sentimentos, da cultura, da língua e das 

(des)ilusões que podem ser reconhecidos nos discursos postos em movimento pelo sujeito 

imigrante no processo de construção dos sentidos da sua vida em sociedade. Sair de um lugar e 

ir a outro onde os comportamentos e visões do mundo são distintos, certamente há choques 

culturais, linguísticos. Segundo Velho (2003, p.47), 

 

as trajetórias dos indivíduos ganham consistência a partir do delineamento mais ou 
menos elaborado de projetos com objetivos específicos. A viabilidade de suas 
realizações vai depender do jogo e interação com outros projetos individuais ou 
coletivos, da natureza e da dinâmica do campo de possibilidades. 

 

Portanto, o deslocamento para uma terra estrangeira gera também um olhar para tudo 

o que ficou atrás, distante, como podemos verificar na postagem seguinte: 
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Figura 2 Print Screen - As condições do imigrante 

 

Fonte: Rede social facebook “Brasileiros em Abruzzo- Itália” 

 

Essa é a realidade que encontramos em relação ao deslocamento dos imigrantes 

brasileiros na Itália, pois há uma (re)construção em outro espaço. Nessa perspectiva, como 

imigrante, está fora de seu lugar de origem. Mas o lugar que reconhece como seu é diferente de 

onde está. Assim, estabelece-se a ambiguidade, que reflete a vida entre dois espaços, por meio 

do emprego dos advérbios “aqui” e “lá”. O Brasil é emoldurado como o lugar do aconchego da 

família, da comida caseira, boteco e cerveja de garrafa, enquanto a Itália constitui-se o lugar 

para se ter segurança, estabilidade e qualidade de vida. Assim, os discursos circulam entre esses 

dois eixos primordiais, mas sinalizam também outros elementos que, vão se organizando em 

estratégias de compensação entre o que se deixa e o que se ganha. O jogo de compensações 
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entre a vida no Brasil e na Itália torna-se, assim, constante: os aspectos de positividade em 

referência às coisas do Brasil são rebatidos com outros da Itália. Dessa forma, a brasileira, na 

posição de imigrante, reinventa seu estar na Itália, ao mesmo tempo que sugere percepções 

distintas do aqui e do lá. Essas percepções pressupõem relações e redes de poder, naturalizadas 

e construídas no discurso da imigração.  

E esse discurso resume, em parte, a (des)esperança expressa na voz dessa brasileira e 

pode ser tomada como uma síntese das histórias de muitos outros imigrantes brasileiros que se 

encontram fora de seu país. “É muito difícil falar sobre ir e ficar”, palavras ecoadas pela 

brasileira que, muitas vezes, podem ser constituídas por um discurso de esperança de uma vida 

melhor, mais justa, uma mudança de vida, mesmo que por algum tempo da uma zona de 

vulnerabilidade social em que se encontre e as empurre para um outro espaço/tempo de 

esperança. Esperança de que este outro lugar possa ser a criação do “nosso próprio lar”.  

Depois de entendermos, em linhas gerais, a cartografia física e social de forma macro, 

gostaríamos de também realizarmos, a seguir, o entendimento cartográfico do contexto micro 

da cidade de Pescara. 

 

1.4.2 A cidade de Pescara: uma visão micro 
 

A cidade de Pescara é cortada pelo Rio Pescara (Aterno), e banhada pelo Mar 

Adriático, fica no lado leste da Itália, quase que no mesmo paralelo de Roma, que fica no lado 

oposto, na costa oeste da Itália. 

O mapa como representação de um território e das características de uma população é 

um instrumento fundamental da Geografia física e da Geografia humana. Assim, nesse 

momento, não pretendemos somente mostrar o aspecto físico e geográfico de Pescara, mas 

queremos enfocar o espaço onde acontecem os movimentos, relações, jogos de poder, 

enfrentamentos, conflitos. Dessa forma, esse tópico diz mais respeito a movimentos do que 

propriamente a posições fixas. 

Mesmo que os sujeitos brasileiros vivam em Pescara, não se encontram em um espaço 

homogêneo. Pescara é atravessada por relações humanas e formada por normalizações e 

controle, mas também de fuga e resistência. Vejamos o seu posicionamento, a seguir. 
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Figura 3- A cidade de Pescara - Itália 

 

Fonte: Google Maps, 2019. 

 

A cidade de Pescara, apesar de sua infraestrutura moderna, é uma cidade muito antiga. 

Historicamente, suas origens são praticamente desconhecidas, porém estimativas sobre os 

primeiros assentamentos humanos nesse espaço são de mais de 6.000 anos atrás. Em 1927, com 

a união de duas aldeias das margens opostos do rio (a do Norte, conhecida como Castellamare 

Adriatico, e a do Sul, Vicus Aterni), foi fundada a cidade de Pescara. 

Com o advento da Segunda Grande Guerra, a cidade foi bombardeada pelos aliados 

em 31 de agosto de 1943 e em vários outros dias do mês de setembro daquele ano. Com o 

primeiro ataque dos aliados, esse local foi abandonado pela população, que fugiu para outras 

cidades próximas. Com os bombardeios, a cidade teve quase que oitenta por cento de seus 

prédios e pontes destruídos.  

No pós Segunda Guerra Mundial, o município de Pescara experimentou um grande 

desenvolvimento em todos os sentidos, ao ser reconstruída: novos prédios ergueram-se, a 

população aumentou muito ( Segundo Tuttitalia.it, em 2017 contava com uma população de 

120.420 habitantes), criou-se a Universidade G. D’Annunzio, reconstruiu-se o porto, um grande 

estádio de futebol foi edificado, um espaço comercial é o centro para as compras da população. 

Mesmo com essa estrutura mais moderna, a cidade ainda preserva a tradição de um centro de 
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lojas nas ruas do centro, não tendo a presença de shoppings, o que proporciona um melhor 

convívio entre as pessoas.  

 

Figura 4- Centro comercial da cidade de Pescara 

 

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora/ 2017. 

 

Com essa infraestrutura, a cidade de Pescara apresenta um aspecto bem típico, 

preservando os valores italianos.  

Tivemos a oportunidade de conviver com os italianos e podemos dizer que são alegres, 

educados e cordiais. 

Em relação aos brasileiros/as que estão na cidade de Pescara, conforme dados abaixo, 

havia 84 brasileiros no ano em que estávamos realizando nossa pesquisa nesse espaço. 

 

     Tabela 2- Quantitativo de brasileros por cidade na província de Pescara 

CIDADE 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Abbateggio        

Alanno 1 1 1 1 1 1 1 

Britolli        

Cappelle sul T.  3      

Caramanico Terme 3       

Catgnano        

Cepagatti 14 14 18 7 15 9 7 

Città Sant’A 14 10 11 8 10 11 8 

Civitaquana 1 1 1 1 1 1 1 

Collecorvino 6 1 1 1 1 1 1 

Corvara        

Elice 1 1      

Farindola 2 2 2 2 2 3 3 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid9rOp6ezeAhVGhZAKHRW_An4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.dicasdaitalia.com.br/2015/09/compras-em-roma-na-italia.html&psig=AOvVaw14nhfuGNdSihCeUinEEygF&ust=1543141643857181
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Lettomanoppello 1 3 2  1   

Loreto Aprutino 3 3 3 3 4 4 2 

Manopello 6 6 6 6 6 3 41 

Montesilvano 74 80 68 78 66 60 52 

Moscufo 1 1 1 1 1 1 1 

Penne 11 4 4 9 17 14 95 

Pescara 78 84 97 77 71 37 54 

Pianella 5 5 6 5 6 5 5 

Picciano 2 2 1 1 1 1 1 

Popoli 3 3 1 1 1 1 1 

Roccamorice 1 1 1 1 1 1 1 

Rosciano        

San Valentino        

Scafa  3      

Serramonacesca        

Spoltore 24 21 22 20 16 9 23 

Tocco d C. 1 1 1 1 1 1 1 

Torre de ‘Passeri        

Turrivalignani 2 2 2 2 3 3 3 

Vicoli 1 1 1 1 1 1 1 

Villa Celiera 1 1 1 1 1 1 1 

Fonte: Fonte:Tuttitalia.it, 2018 

 

Ressaltamos que a tabela 2 contempla as cidades que fazem parte da Provícia de 

Pescara. Na cidade de Pescara, há 84 brasileiros e, conforme os dados dessa tabela, dos 25 

municípios da Província de Pescara, o de Pescara é o que possui o maior quantitativo de 

brasileiros/as em 2017, ano de nossa pesquisa. Acreditamos que esse quantitativo não retrata 

fidedignamente a realidade, pois as fontes disponíveis não contemplam os imigrantes ilegais, e 

nem mesmo os que possuem visto de permanência podem ser caracterizados como imigrantes. 

Portanto, há uma grande discrepância entre os dados oficiais sobre o tamanho da comunidade 

brasileira em Pescara e a realidade observada pelos representantes de uma gama de brasileiros 

que vivem lá.   

Gostaríamos de ressaltar que, durante o período em que estivemos nessa cidade (abril 

a setembro de 2017), fomos a Comune di Pescara (uma prefeitura como a do Brasil) saber sobre 

o quantitativo de brasileiros residentes no município, mas não conseguimos qualquer 

documento que registrasse esse dado. Mas, pelas informações dadas nessa instituição, ficou 

evidenciado que há mais do que é apresentado na tabela 2, pois essa instituição computa tanto 

os brasileiros que estão vivendo na cidade de Pescara de forma legalizada quanto os que estão 

ilegais. Em nossa pesquisa, estamos tomando como parâmetro os dados apresentados pela 

tabela 2.  

Assim, os brasileiros que estão vivendo na cidade de Pescara deixaram o Brasil, de 

acordo com seus próprios depoimentos, descontentes e desiludidos com a situação econômica 
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do país, pela necessidade de buscar melhores condições de vida e trabalho e/ou para se unir a 

familiares brasileiros já residentes na Itália, ou a um cônjuge italiano.  

Para exemplificar essa realidade, apresentamos duas breves histórias contadas por duas 

brasileiras, quando tivemos vários momentos de conversa informal, em 2017, com elas, em 

Pescara. 

Um é da jovem de Fortaleza (descendente de italiano) que seguiu um plano muito bem 

construído para chegar ao seu momento atual: deixar o Brasil e viver em Pescara. Sua relação 

com seu antepassado sempre foi baseada na memória dos encontros familiares, na rememoração 

da terra de partida do seu ancestral em meio a canções regionais, dialeto, jogos e gastronomia. 

Porém, ela não se contentou em ficar somente com essa memória e procurou uma forma de 

conhecer esse passado na Itália que lhe pertencia, de que tanto se falava na sua família. Assim, 

ela resolve esse impasse e consegue sua cidadania italiana e sua permanência na Itália, 

adquirindo a dupla cidadania. 

Outro exemplo é o da brasileira que morava em Vitória e veio para Itália para trabalhar 

com sua irmã, a qual já estava morando na Itália. Depois de um tempo, trabalhando com a irmã 

em costuras, tentou montar uma confecção, porém não deu certo devido à tributação pertinente 

que lhe era desconhecida. Com isso, ela se endividou e teve de fechá-la. Em um determinado 

momento, ela revelou-nos que por 10 anos trabalhou em uma casa como doméstica. 

Poderíamos continuar apresentando mais e mais exemplos, mas esses dois já nos 

mostram alguns dos motivos para viver na cidade de Pescara. Esses relatos trazem 

considerações importantes a respeito de como o/a brasileiro/a insere-se no contexto social da 

cidade de Pescara onde “escolhe para viver”.  

Diante do delineamento apresentado anteriormente sobre os sujeitos pesquisados e o 

espaço onde se interagem, não há como deixarmos de pensar as relações de poder que, por 

diferentes intensidades, circulam e percorrem os vários espaços nos quais vivenciam a sua 

língua. Desse modo, podemos compreender, por exemplo, os desejos, mas também as 

dificuldades que esses sujeitos têm ao permanecerem nesse lugar. 

Tudo o que expusemos, anteriormente, retrata todo o nosso percurso de aproximações, 

reflexões sobre a comunidade em Pescara. Com isso, pudemos adquirir informações 

valiosíssimas para podermos analisar e chegar a algumas conclusões. Sabemos que é preciso 

organizá-las segundo alguns critérios. 

 

1.5 Nosso gesto analítico 
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Depois dos dados gerados, organizamo-los para poder analisá-los. O questionário 

aberto, fotos, mídia social e o diário de campo são os instrumentos nos quais buscamos recortar 

os enunciados e realizar uma análise de cunho discursivo, percebendo a dinâmica de relações 

de forças que incidem, apoiando-nos em aparato teórico-metodológico para se pensar o objeto 

de pesquisa de Michel Foucault e de Mikhail Bakhtin. Para fazermos a análise nesta perspectiva, 

buscamos, na materialidade linguística dos enunciados que puderam e foram efetivamente ditos 

pelos falantes da língua brasileira em Pescara, descrever a constituição das relações de forças.  

Nessa perspectiva, realizamos a análise da dinâmica das relações entre diferentes 

enunciados que se ligam uns aos outros, dialogicamente. Descrever esses enunciados, portanto, 

é dar conta de suas especificidades, é apreendê-los como algo que irrompem em Pescara, 

temporal/espacialmente. Ressaltamos que o nosso propósito não é interpretar, decodificar 

conteúdo ou identificar individualmente os sujeitos dos enunciados, mas pretendemos chegar 

às correlações e aos domínios associados, que tornam possível relacionar enunciados com 

aquilo que se diz nele e jogos de relações de poder que estão postas. Portanto, utilizamos as 

teorias de Foucault e Bakhtin para subsidiar a análise.  

Utilizamos o enunciado (Foucault, 2009a) como elemento de análise. Analisar os 

enunciados nos leva a refletir sobre as regras que estabelecem suas condições de existência, sua 

historicidade, os seus correlatos, qual seu papel desempenhado em meio a outros neste jogo 

enunciativo e qual a memória retomada. 

Tradicionalmente, encontramos a separação das teorias e das análises em capítulos 

distintos em várias pesquisas. Optamos, mudar essa organização, dando ênfase à parte analítica 

juntamente com o referencial teórico escolhido. Respaldamos em Pêcheux (2008, p. 54), o qual 

defende que “[...] não se trata de duas fases sucessivas, mas de uma alternância ou de um 

batimento, não implica que a descrição e a interpretação sejam condenadas a se entremisturar 

no indiscernível.” Portanto, ao não apresentarmos as teorias e análises separadas, acreditamos 

que podemos perceber a teoria fundamentada nos dados. 

Após apresentarmos nosso procedimento metodológico, voltemos nosso olhar, no 

próximo capítulo, para a descrição e a análise, tomando por base a questão do bilinguismo e o 

brasileiro como língua de herança. 
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O BRASILEIRO COMO LÍNGUA DE HERANÇA: ESPAÇO DE CONFRONTOS 

 

O mito do monolinguismo perpetuou-se e de alguma 

maneira continua a ser procrastinado quer no senso 

comum quer em algumas teorias linguísticas, além das 

políticas sociais que tendem ao controle através da 

homogeneização da expressão linguística e cultural das 

próprias comunidades. (CHULATA, 2018, p.43) 

 

Depois de apresentarmos o nosso caminhar metodológico, intentamos, neste capítulo, 

enfocar questões do bilinguismo. Falar sobre o bilinguismo ou o bilíngue gera diferentes 

opiniões entre os estudiosos da área da linguagem, surgindo vários conceitos. Por isso, tentamos 

trazer algumas reflexões breves sobre a questão do bilinguismo como um fenômeno social a 

fim de lançarmos nosso olhar para os sujeitos da comunidade de falantes do brasileiro para 

entendermos que, ao terem o contato/conflito entre línguas e culturas diferentes, em contexto 

italiano, são constituídos como sujeitos bilíngues. Posteriormente, delineamos sobre as 

condições da constituição do conceito de Língua de Herança, trazendo alguns apontamentos 

sobre quem a usa e, em seguida, apresentamos a singularidade e dispersão do brasileiro como 

língua de herança, focalizando especificamente a língua utilizada pela comunidade pesquisada. 

Por fim, buscamos compreender o conceito de heterotopia, em Foucault, percebendo alguns 

lugares  como  “espaços de existência” dos sujeitos brasileiros para falarem a sua língua de 

herança. 

 

2.1 Múltiplos olhares sobre o bilinguismo 

 

O que é um sujeito bilíngue? Independetemente do campo de saber, podemos 

responder de forma ampla que o sujeito bilíngue é aquele que utiliza duas ou mais línguas em 

diversos níveis e graus. Grosjean (2010) salienta que o uso de duas ou mais línguas ou dialetos 

pelos sujeitos ocorre em suas rotinas, conforme suas limitações e de acordo com as necessidades 

do ambiente. Com esse raciocínio, podemos considerar a comunidade pesquisada por nós como 

bilíngues, mesmo que não tenha domínio como um nativo da língua do país onde reside. 

Porém, quando realizamos os contatos diretos e informais com os pesquisados, 

identificamos que muitos sujeitos participantes ainda consideram o uso de sua língua em 

contexto italiano sem vantagens. Com isso, pressupomos que, aos poucos, esses sujeitos podem 

falar com menos frequência a sua língua de origem. 



53 

 

 

 

Diante dessa nossa constatação, sentimos a necessidade de trazer uma discussão sobre 

o bilinguismo, porque intentamos analisar como esses sujeitos pesquisados por nós se veem em 

situação de uso das duas línguas. 

E para iniciarmos essa discussão, é preciso entendermos algumas concepções de 

bilinguismo, por meio dos enunciados retomados, comentados, reformulados por sujeitos 

pesquisadores. E, das diversas vozes que constroem quem poderia ser o sujeito bilíngue, 

podemos agrupá-las, segundo Mello (1999), em três perspectivas: 

1. Indivíduos com desempenho linguístico, em todos os níveis, assemelham-se ao 

de um falante nativo (BLOOMFIELD, 1933 citado por MELLO, 1999). 

2. Indivíduos com desempenho linguístico segundo uma escala de fluência 

gradativa (HAUGEN, 1969 citado por MELLO, 1999).  

3. Indivíduos que usam duas ou mais línguas de forma alternada e regular 

(MACKEY, 1972; GROSJEAN, 1982 citados por MELLO, 1999). 

Se levarmos em conta que o uso de uma língua ocorre de forma variada, em situações 

diversas, por diversos sujeitos e finalidades distintas, podemos considerar as definições de 

Bloomfield e Haugen as mais limitadoras, por estabelecerem uma competência absoluta 

individual e a descrição concentrar-se em termos puramente linguísticos, desconsiderando a 

interação do sujeito em situações de uso, “embora a equivalência absoluta das habilidades em 

duas línguas seja teoricamente possível e casos isolados de sujeitos bilíngues encontrem-se 

nesta categoria” (BENEDINI, 2015, p. 43).  

Por outro lado, Mello (1999) destaca que a interação “indivíduo-língua-sociedade” é 

levada em consideração por autores como Grosjean e Mackey, os quais apresentam 

semelhanças sobre o uso de línguas: o uso alternado ou regular de duas ou mais línguas. 

Grosjean (2010, p.22) afirma que 

 

Uriel Weinreich e William Mackey, dois importantes estudiosos que marcaram o 

campo do bilinguismo na segunda metade do século passado, apoiaram-se nessa 

direção. Eles definem o bilinguismo como o uso alternado de duas (ou mais) línguas. 

Minha própria definição - bilíngues são aqueles que usam duas ou mais línguas (ou 

dialetos) em sua vida cotidiana - é muito semelhante e também coloca a ênfase no uso 

de língua.(Tradução nossa). 

  

E a alternância, ao usar as línguas, não se reduz à mera substituição de línguas - uma 

no lugar de outra. “Em outras palavras, em seu cotidiano, os bilíngues encontram-se em um 

continuum situacional que os induz a diferentes modos de expressão” (GROSJEAN, 2010, 

p.166) (tradução nossa), ou seja, usam uma das línguas dependendo da situação, do interlocutor, 
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do tópico e da intenção da conversa. Desse modo, “é o meio ambiente como um todo que causa 

no bilíngue mudanças de língua juntamente com atitudes, sentimentos e comportamentos – e 

não a língua como tal” (GROSJEAN, 2010, p.175) (tradução nossa). Diante do que foi exposto 

por Grosjean, o sujeito, como ser social, interage por meio de uma língua de acordo com o 

contexto, com seu interlocutor, com seu objetivo comunicativo etc. Dessa forma, falar uma 

língua ou outra depende desses fatores. 

Consideramos, portanto, que a terceira perspectiva de Macker e Grosjean é a que nos 

parece mais próxima da comunidade da fala brasileira em Pescara, porque, nas suas interações, 

usam as línguas brasileira e italiana para diversas situações, ao nível que precisam e que 

possuem.  

Gostaríamos de trazer o recorte de um enunciado de um italiano casado com uma 

brasileira, pesquisado por nós, para ilustrarmos essa compreensão sobre o fato de falar duas 

línguas: “é uma riqueza, nao so falar duas linguas, mas em particular falar o Portugues. Eu 

tambem falo a lingua inglesa. [...]” (I8.1). 

Se considerarmos o que foi dito sobre o que é ser bilíngue, é possível constatarmos 

que o emprego da língua brasileira, por esse sujeito, em determinados momentos, com 

específicas pessoas, não se trata apenas de mudança aleatória de um código para outro. 

Porém, a língua brasileira em Pescara é minoritária e, nessas condições, cada sujeito 

falando-a deve saber em qual contexto italiano deve usá-la. Portanto, é necessário que se saiba 

falar em determinados lugares e com determinadas pessoas. Se por um lado há aqueles que 

sentem necessidade de falar a sua língua do seu país de origem, como constatamos no enunciado 

“uso o português com meus filhos, é um novo aprendizado pra eles” (B4.18), por outro lado, 

alguns sujeitos podem sentir-se “desconfortáveis”, por perceberem que a sua língua não é 

maioritária, “fica difícil comunicar e ser entendido por todo o mundo” (B2.3). Benedini (2015, 

p. 38) mostra-nos que 

 

a história sobre o contato de línguas tem evidenciado que em diferentes espaços de 

tempo – por anos, séculos ou em curtos períodos - as comunidades imigradas que se 

tornaram bilíngues terminam por adotar a língua dominante e voltam à condição de 

monolíngues.  
 

Mesmo aqueles que tentem ao máximo afastar-se da cultura e língua do país imigrado, 

a neutralização por completo é impossível em se tratando de imigração. Sendo assim, é comum 

que cada língua possa ser falada em lugares determinados, quando compartilham o mesmo 

espaço social, mas uma delas sempre será considerada como a mais apropriada em certas 
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situações. Embora o italiano obtenha status de língua majoritária dentro da comunidade, a 

língua brasileira se faz presente, ocupando espaço em algumas situações nas interações do 

grupo para (re)afirmar sentimentos, crenças e valores. 

De acordo com os dados gerados e analisados, identificamos cada língua sendo usada 

em espaços determinados e desempenhando funções diversas e, mesmo em face das 

dificuldades relativas à aprendizagem da língua italiana e ao seu uso, os brasileiros procuram 

aprendê-la. Portanto, falar as línguas brasileira e italiana não é uma questão de “escolha”, pois, 

como disse uma participante brasileira de nossa pesquisa (B6.4) “poucas vezes converso em 

casa, porque meu filho não conversa”. Quando se diz ”converso”, entendemos que não é 

possibilitado, nesse domínio, falar a língua brasileira, somente é permitido comunicar-se, ou 

como ela mesma diz “conversar”, em italiano. Esse recorte nos revela um cenário onde não 

possui expectativas para o desenvolvimento da língua brasileira, embora tenha revelado ter 

comunicação com outros brasileiros além da mãe e familiares do Brasil. Assim, estar em casa 

determina que língua se possa falar. Convém ressaltar que B6.4 já está em Pescara há 40 anos, 

e, por isso, pressupomos que seja fluente em italiano, já vive imersa na língua e cultura italiana 

há muito tempo. Diante disso, pressupomos que o uso da língua brasileira se restringe a alguns 

amigos/as brasileiros/as e aos familiares que vivem no Brasil. Portanto, a língua italiana é a 

língua exposta com maior frquência nas interações com seu filho, o que representou um 

exercício de poder 8 . Assim, pela língua há uma divisão clara entre dois espaços sociais 

fundamentais que dividem a vida dos brasileiros em Pescara: o mundo da casa e o mundo da 

rua, espaços que demarcam, na sua prática, o uso de línguas. Com isso, não falar a língua 

brasileira com o filho pode ser condições para a perda da vitalidade do brasileiro. Mas falar a 

língua do país de acolhimento 9  é uma condição necessária e indispensável para seu 

desenvolvimento pessoal, cultural e profissional. 

Conforme Mello (1999), a interação verbal é um elemento desencadeador para o uso 

das línguas em diferentes locais. Com isso, essa autora conclui que para que um sujeito seja 

considerado como bilíngue, deve-se levar em conta vários fatores, tais como: movimento 

migratório de pessoas, sentimento nacionalista, interesses políticos e econômicos da nação, 

casamento inter-racial, concentração geográfica, pluralidade linguística local, configuração 

                                                             

8 A explanação sobre o poder será feita no próximo capítulo. 
9 Ressaltamos que a palavra acolhimento é colocada indicando o modo como um país atua como receptor dos 

imigrantes. 
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social do grupo ao qual o indivíduo pertence e política educacional com relação aos bilíngues. 

E desses fatores, o movimento imigratório é o que mais proporciona situações de bilinguismo, 

como esclarece Mello (1999, p. 34): 

 

[...] alguns grupos aprendem a língua da região como no caso das famílias de 

imigrantes que não têm outra alternativa para adaptar-se à nova nação; outro impõem 

a sua própria língua franca ou um pidgin, isto é, uma língua usada para a comunicação 

entre povos que falam línguas ou variedades diferentes, como ocorre algumas 

transações comerciais entre determinados grupos linguísticos. 

 

Portanto, os brasileiros que estão em Pescara sem sombra de dúvida introduzem outra 

língua nas suas interações: de um lado a língua brasileira é usada no meio familiar e com aqueles 

que possuem afinidades de raízes, e de outro, a língua da comunidade de acolhimento, a italiana, 

deve ser falada para manter as interações no seu dia-a-dia. O desafio que se impõe a esses 

brasileiros é o de, no mínimo, falarem duas línguas. Nessa perspectiva, consideramos que as 

línguas projetadas pelos sujeitos participantes desta pesquisa são negociadas constantemente a 

partir da sua história de migração, das suas relações com os italianos, com os familiares 

brasileiros, das suas experiências diárias no contexto familiar e no convívio social entre as 

diferentes culturas. Assim, falar mais de uma língua na condição de imigrante torna-se uma 

questão de subsistência. 

Mello (1999) alerta-nos que nem sempre o contato entre línguas é suficiente para um 

sujeito ser bilíngue, pois vai depender muito das atitudes dos sujeitos no uso das línguas, porque 

“algumas sociedades têm uma atitude positiva em relação ao multilinguismo, ao passo que 

outras (geralmente por razões extralinguísticas) reagem negativamente” (MELLO, 1999, p. 35-

36). É o que podemos observar nos dizeres dos sujeitos italianos da comunidade em Pescara, 

ao mostrarem as utilidades dessa língua na sua vida conjugal e social. 

 

I5.2 Eu uso também o português do Brasil para os contatos científicos com colegas 

das universidades brasileiras. 

 

I5.3 [...] muito útil na vida social quando me encontro no Brasil. 

 

I5.4 Muita importância porque eu sempre prefiro falar a língua do meu interlocutor. 

 

I5.5 Muitas utilidades, porque eu vou no Brasil uma vez por ano. 

 

 

Ressaltamos que tivemos a oportunidade de nos encontrarmos informalmente com 

todos esses sujeitos italianos, os quais são casados com brasileiras que também fizeram parte 
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da pesquisa e percebemos que falam a língua brasileira com bastante fluência. Conforme 

respostas apresentadas em relação à utilidade da língua brasileira nas suas vidas conjugal e 

social, percebemos que todos possuem atitude positiva para usá-la. 

I5.2 não se limita a usá-la em casa com a esposa, pois, falando o brasileiro lhe propicia 

ampliar contatos científicos. Já I5.3, I5.4, I5.5  usam essa língua para falar com os  brasileiros. 

Desse modo, o contato entre línguas em áreas de migrações é inevitável, mas não é o 

fator principal para a constituição do bilinguismo, como pudemos constatar anteriormente no 

caso da senhora brasileira que não “conversa em casa”. 

Mesmo que encontremos alguns sujeitos brasileiros negando falar sua língua materna, 

acreditamos que a comunidade pesquisada é bilíngue, pois estabelece suas interações em duas 

línguas (brasileiro e italiano), no seio familiar com esposo/a, filhos/as, parentes e fora do 

domínio familiar com amigos/as.  

Nessas condições, o uso de uma ou outra língua está condicionado ao local e a natureza 

da interação e aos tópicos ou assuntos compartilhados no momento da interação em muitas 

situações. Assim, para os sujeitos da comunidade de falantes do brasileiro, a sua língua  

representa um valor, principalmente, para transmitir aos seus filhos. As falas a seguir, dos 

participantes da pesquisa, demonstram como o papel da mãe pode influenciar e motivar para o 

projeto de continuar a falar o brasileiro: “Sem dúvida, com meus filhos para eles manterem vivo 

o português e para o menor que nasceu aqui e é ítalo-brasileiro aprender, também ao meu 

marido(italiano) aprender uma segunda língua” (B4.23). 

Nesse sentido, as mães atribuem para si a responsabilidade de transmitir sua língua de 

herança. B4.23 inclusive ensina também para o seu marido, possibilitando-o também a tornar-

se bilíngue. Dessa forma, há uma importância e consciência de falar as duas línguas, como 

podemos observar no enunicado seguinte: 

 

B4.26- Creio que é o tesouro para meus filhos crescerem em um ambiente bilíngue. 

Fora de casa, ainda não existe vantagem, pois infelizmente aqui nas escolas por 

enquanto não existe o ensinamento da língua portuguesa, o que é um pecado. Poucas 

pessoas conhecem e se interessam, moro em uma cidade pequena, talvez seja por isso. 

No entanto creio que é necessário um trabalho de promoção desse lindo idioma. 

 

Assim, a aprendizagem e o uso, em casa, dessas línguas pelos filhos é um forte indício 

das vantagens do bilinguismo adquirido em casa, mesmo que ainda saibam que fora desse casa 

é mais difícil. 
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Fishman (1968 citado por  MELLO, 1999, p. 48) ao caracterizar o bilinguismo nessa 

perspectiva de uso, identifica “algumas situações de fala que podem ser reconhecidamente 

agrupadas de acordo com a categoria de domínios como, por exemplo, o domínio familiar, o 

domínio da escola, o domínio da igreja [...]”. Por domínios sociais devemos entender as 

diferentes esferas nas quais as línguas são usadas. 

Esse aspecto é fundamental, pois podemos conceber que o uso de uma língua reflete 

comportamentos e convenções comunicativas de um grupo social. Com esse raciocínio, 

afirmamos que falar o brasileiro ou o italiano é um resultado de um processo dialógico, no qual 

há os interlocutores assumindo posições e gerando sentidos. Com essa forma de usar as duas 

línguas, a comunidade, em suas relações ao outro, comporta-se como bilíngue. “Nesta 

perspectiva, falar é um ato social com todas as suas implicações (laços afetivos, conflitos, 

relações de poder, identidade de grupo etc.), pressupondo, assim, uma relação direta com outro” 

(MELLO, 1999, p. 96). 

Sendo assim, o bilinguismo depende do local da interação do sujeito e das pessoas com 

quem esse sujeito relaciona-se, interagindo com dois ou mais idiomas. Nesse aspecto, Grosjean 

(2010, p.22) caracteriza bem esse processo enunciativo. 

 

De um lado encontramos o trabalhador migrante que pode falar com alguma 

dificuldade a língua do país de acolhimento e quem não o lê e escreve. No outro 

extremo, temos o intérprete profissional que é totalmente fluente em dois idiomas. No 

meio, encontramos o cientista que lê e escreve artigos em uma segunda língua, mas 

que raramente fala, o cônjuge nascido no exterior que interage com amigos em sua 

primeira língua, o membro de uma minoria linguística que usa a língua minoritária 

apenas em casa e a língua majoritária em todos os outros domínios da vida [...]. 

(Tradução nossa) 

 

Desse modo, uma possível maneira de conceber o sujeito bilíngue não é classificá-lo 

em bilíngue ou não bilíngue, pois falar mais de uma língua é um fenômeno relativo. Portanto, 

seria mais prudente e coerente sabermos em que medida o indivíduo é ou não bilíngue, 

considerando a questão da função, grau, alternância e interferência das línguas e também 

observar os propósitos de seu uso, como explica Grosjean (2010, p.21). 

 

A maioria dos bilíngues usa seus idiomas para diferentes propósitos, em diferentes 

situações, com pessoas diferentes [...]. Eles simplesmente não precisam ser 

igualmente competentes em todos os idiomas. O nível de fluência que eles alcançam 

em um idioma (mais especificamente, em uma habilidade linguística) dependerá de 

sua necessidade para esse idioma e será específico do domínio. (Tradução nossa) 
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Conforme o delineamento apresentado pelo autor, podemos, então, considerar a 

comunidade pesquisada em Pescara, usando a língua italiana sem precisar dominá-la 

totalmente como nativo. Outro aspecto levantado por esse autor é que, se a fluência alcançada 

em um idioma depende de uma necessidade de quem fala, não há como definirmos de forma 

absoluta o ponto em que esse sujeito pode se tornar bilíngue. 

Apesar das mais variadas formas de definição encontradas nos mais diversos autores 

para “bilinguismo”, consideramos a concepção de Grosjean (2010), Mackey (1968 citado por 

GROSJEAN, 2010) é a que mais se aproxima da concepção desenvolvida na nossa pesquisa. 

Compartilhamos com esses pesquisadores a visão de que as oportunidades de se tornar ou não 

bilíngue estão diretamente relacionadas às especificidades inerentes ao contexto onde esse 

sujeito se encontra, por isso não podem ser excluídas as questões históricas, sociais, culturais, 

políticas e de poder. 

Essa consideração é o pressuposto para conduzir a reflexão sobre os imigrantes 

brasileiros em Pescara, porque, ao se encontrarem em contexto italiano, percebem que o 

conhecimento das duas línguas traz vantagens e desvantagens. Em relação à língua brasileira, 

os sujeitos pesquisados apontam que no espaço italiano há vantagens em mantê-la: 

• Aprendizagem nova para os filhos; 

• Manutenção de suas raízes e identidade; 

• Aprendizagem por parte do marido para poder comunicar com a família o Brasil. 

• Não esquecimento da língua; 

• Possibilidade de trabalho; 

• Relacionamentos com familiares no Brasil. 

Em relação ao uso da língua italiana, não há dúvida que passa a desempenhar um papel 

social extremamente importante de socialização. Ou seja, as línguas usadas pela comunidade 

de falantes do brasileiro em Pescara refletem e refratam valores, os quais acabam por criar uma 

relação de poder entre a língua maioritária e a língua minoritária. É pensando nessa relação de 

poder que Fishman (1968) estabelece a noção de domínios sociais: quem fala o que, em que 

língua, para quem, quando e em que situações. Outro aspecto a ser levantado é ter a língua 

brasileira sendo possibilitada de continuar a ser falada por meio dos filhos. Isso significa dizer 

que, no processo de interação, há possibilidade de desenvolvimento de técnica de poder, na 

medida em que as mães/pais, ao usarem o brasileiro em casa, provocam a ação nos filhos a 

necessidade e vontade de aprender a língua de origem dos pais. 
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Segundo essas condições, podemos pensar que o contato entre línguas se coloca como 

possibilidade para desenvolver a língua de herança em contexto italiano, em específico, em 

Pescara. Mas o que é a língua de herança? 

 

2.2 Condições da constituição do conceito de Língua de Herança 

 

Quando nos propomos apresentar o processo do aparecimento do conceito de Língua 

de Herança (doravante LH), não intentamos fazer uma explanação linear, cronológica, pois 

sabemos que o conceito foi constituído por uma prática discursiva sustentada por saberes em 

condições histórico-socio-políticas e seria impossível traçarmos a sua completude. Trazemos 

um pequeno recorte, sem a pretenção de estabelecermos verdades, somente fazemos 

interpretações provisórias traçadas sob um ponto de vista.  

A condição de possibilidade de dizer o conceito de LH depende fundamentalmente do 

contexto social, no qual emerge aquele que profere o discurso a partir de sua posição em tal 

contexto, o que implica tudo que é derivado daí (interesses, valores, etc.). 

Falar sobre a LH faz parte de um processo histórico de constituição da sociedade que 

foi fortemente marcado por grandes deslocamentos populacionais (migrações). 

Segundo Yonaha (2016), em 1977, o Canadá, um país multicultural e bilíngue, em um 

contexto de elaboração de políticas de língua de herança (heritage language), com o lançamento 

dos Ontario Heritage Languages Programs10, é o país onde já reconhecia esse termo: LH. 

Benidini (2015, p. 49) informa-nos que “recentemente, o termo foi substituído por internacional 

languages Program nos documentos oficiais para se referir a outras línguas que não o inglês, o 

francês e as línguas aborígenes canadenses”. Apesar da mudança de nome, a legislação não foi 

alterada, adicionada ou melhorada. 

Nos EUA, a LH passa a ser também alvo principal de discussões sobre o ensino e 

aprendizagem, na década de 90. Em seus estudos, Fishman (1968) identificou três tipos de 

língua de herança nesse país: de imigrante, de indígenas e coloniais.  

Dessa forma, ao retomarmos a discussão do ponto de vista histórico acerca da 

constituição da LH, constatamos que nesse cenário linguístico, de certa forma, ela coexiste com 

as línguas faladas dentro das fronteiras de cada país.  

                                                             

10 No Canadá, cada província tem seu próprio Ministério da Educação para governar seus assuntos educacionais, 

incluindo a educação LH. Ontario é uma das dez províncias do Canadá. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Subdivis%25C3%25B5es_do_Canad%25C3%25A1
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Nesse sentido, a LH configura-se na historicidade, por isso não é possível traçarmos 

todas as condições em que se dá o aparecimento do conceito de LH, mas podemos apresentar 

algumas vozes, como a de Valdés, Van Deusen-Scholl, Destro Boruchowski e Quadros, 

somente como ponto de partida, para termos a compreensão sobre como esse conceito é 

possibilitado e constituído.  

 

Usada por “indivíduo que cresceu numa família cuja língua falada não foi o inglês, 

um indivíduo que fala ou simplesmente entende sua língua de herança e que em algum 

grau é bilíngue em inglês e nesta língua” (VALDÉS, 2001, apud MORONI, 2015, 

p.53). 

 

Usada por “um grupo que inclui desde nativos fluentes a não falantes da LH, os quais 

podem estar a gerações de distância do familiar emigrante, mas que se sentem 

culturalmente ligados à língua e têm um vínculo cultural com a comunidade que se 

comunica por esse idioma” (VAN DEUSEN-SCHOLL, 2003 citado por MORONI, 

2017, p. 72 ) . 

 

Usada “com restrições (limitada a um grupo social ou ao ambiente familiar) e que 

convive com outra(s) língua(s) que circula(m) em outros setores, instituições e mídias 

da sociedade em que se vive. (DESTRO BORUCHOWSKI, 2015, p. 163). 

 

Usada “por pessoas de um grupo social específico dentro de um grupo social maior. 

Essa língua não é a mesma da comunidade dominante” (QUADROS, 2017, 7). 

 

Apesar das mais variadas formas de definição encontradas, nos mais diversos autores 

para a LH, podemos, assim, depreender que a definir é uma tarefa complexa.  

Nesse sentido, se nos dirigirmos aos enunciados anteriores, historicamente 

constituídos, que asseveram o conceito sobre a LH, vemos que, nesse cenário, depreendemos, 

inicialmente, que somente Valdés não concebe a LH como um fato social, mas individual.  

Todos os demais sujeitos autores, citados anteriormente, entendem a LH como um 

sistema usado em condições de necessidade de comunicação em “lugares de fala”, tais como: 

família e um grupo. Nesse aspecto, o imigrante fala sua língua especificamente em suas 

interações. 

Podemos estabelecer aproximação desse aspecto com Fishman (1968, citado por 

MELLO, 1999, p. 48) em relação aos domínios, quando esses autores indicam a família e a 

comunidade como situações de fala da LH. Além desse entendimento, podemos compreender 

esses lugares como sendo espaços enunciativos específicos para interagir por meio da LH, ou 

seja, situações para a enunciação de um sujeito em determinadas condições que esse dizer pode 

ser reconhecido como legítimo. Conforme a vertente apresentada pelos sujeitos autores, cremos 

que haja a existência de forças de preservação, no domínio familiar, sobre a língua. Porém, em 
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outros domínios, há forças impelindo o uso da LH e impondo o uso exclusivo da língua local. 

Reafirmando Lebrun (1981, p. 11-12) 

 

[...], força não significa necessariamente a posse de meios violentos de coerção, mas 

de meios que me permitam influir no comportamento de outra pessoa. A força não é 

sempre (ou melhor, é rarissimamente) um revólver apontado para alguém; pode ser o 

charme de um ser amado, quando me extorque alguma decisão (uma relação amorosa 

é, antes de mais nada, uma relação de forças[...]. 

 

Diante da citação acima, percebe-se que nesses domínios há o atravessamento de 

forças, lutas valorativas, ideológicas e linguísticas. 

Não podemos nos esquecer de que, quando esses sujeitos autores têm a sua frente à 

língua como objeto de observação, há presença de um sujeito que a fala e fala de algum lugar, 

valida o que é dito. Nessa perspectiva, consideramos que os sujeitos pesquisados por nós, em 

Pescara, falam a língua brasileira, nesse lugar, constituem-se e produzem resistências à 

imposição de uma língua majoritária. 

Ao nos referirmos à língua majoritária, esclarecemos que não está relacionada ao 

número de falantes que a língua possui, mas entendemos que há um estatuto para falar essa 

língua. Quando trazemos as discussões referentes ao “lugar de fala”, entendemos que o sujeito 

enuncia e tem condições de dizer em um lugar (um discurso constituído por um cenário em que 

estão envolvidos a língua, o sujeito e o espaço histórico cultural e social). Assim, o sujeito 

pesquisado por nós, ao falar o brasileiro, em contexto italiano, fala somente em espaços 

permitidos, com pessoas que entendam sua língua.  

Conforme os sujeitos autores, citados anteriormente, para falar a LH deve-se empregá-

la em domínios específicos. Durante os contatos diretos e informais que obtivemos com os 

sujeitos da pesquisa, observamos que o uso do brasileiro como herança dependia das condições 

exigidas. E dizer, por meio da LH, dá um contorno ao lugar de fala, situando, de certo modo, 

um campo, um território não “estrangeiro”. Além disso, a família e a comunidade observadas 

em nossa pesquisa podem ser consideradas como heterotopias11, conforme Foucault (2009c) 

caracteriza, ou seja, um lugar social justaposto a outros espaços, como o espaço de fala do 

brasileiro dentro de certas situações na Itália que se apresenta como legítimo para poder usar a 

sua língua. As respostas dos sujeitos da comunidade de falantes do brasileiro sobre com que 

                                                             

11 Esse conceito será explorado com mais precisão posteriormente. 
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fala a sua língua indicam-nos quatro domínios, tais como: filhos, amigos(as) brasileiros(as), 

marido e família. 

Seguindo essa rota de raciocínio, Chulata (2016) ressalta sobre a condição da 

existência da LH, explicitando que  

 

 numa situação em que a língua materna, no confronto com a(s) língua(s) 

estrangeira(s), devido a uma situação de migração de tipo qualquer, não tenha sua 

existência entorpecida na psique, no corpo e na mente do falante, temos a 

possibilidade de uma herança linguística concreta e a possibilidade de favorecer a 

manutenção de um patrimônio. (CHULATA, 2016, p. 9) . 

 

Quando a autora confirma o confronto entre línguas, entendemos que não existe 

contato, ou relações sem conflito, visto que o encontro de quaisquer grupos sociais, mesmo 

falando a mesma língua, é marcado por relações assimétricas de poder, devido a razões 

econômicas, linguísticas, étnicas, culturais nas relações sociais. Precisamos pensar esse 

confronto como espaços instáveis, abertos, heterogêneos nos quais os sujeitos são significados 

e significam. Se tivermos como parâmetro o que está delineado por Chulata, percebemos que 

em Pescara, a comunidade pesquisada por nós usa mais de uma língua, mas usa cada uma em 

espaços onde lhe é possível falar. Foucault (2009a) diz que a linguagem mantém relação estreita 

com o espaço. Ela não é desenvolvida no interior de cada ser humano, mas influenciada pelo 

meio exterior a si mesma, “desde o fundo dos tempos, a linguagem se entrecruza com o espaço” 

(FOUCAULT, 2009a, p. XII). Inferimos que esse confronto configura-se em duas dimensões: 

coexistência da língua materna (doravante LM) e da língua do país de acolhimento 

(denominado por Chulata de língua estrangeira) faladas nos limites e em determinadas 

condições sócio-históricas. Esse aspecto, levantado por Chulata, leva-nos a refletir também a 

condição dos sujeitos da comunidade brasileira em Pescara, pois acreditamos que se encontram 

em uma situação complexa: falar a língua brasileira e aprender a se comunicar na língua de 

acolhimento, como podemos constatar nos enunciados seguintes, destacados por nós: 

 

 B1.4- O relacionamento é complicado no início, já que a cultura, costumes e 

linguagem são muito diferentes. 

 

 B1.23- Não muito boa, achei eles um povo curioso em confronto a nós e pelo fato que 

eu não falava bem o italiano no início foi um pouco complicado, mas atribuo isso a 

dificuldade de comunicação. Superado este obstáculo, melhorou muito. 

 

Nesse confronto, buscam equilibrar-se como se estivessem em uma corda bamba, 

procurando falar sua língua com os amigos que lá residem, com a família deixada no Brasil na 
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busca de que, assim, possam resgatar a sua identidade e serem brasileiros.  Esses sujeitos 

brasileiros procuram penetrar na cultura italiana para se aproximarem- daqueles que os 

acolheram, mas não abandonarem aquela que ele acredita ser a “sua” língua, tentando de todas 

as formas não a esquecerem. A bem da verdade, todos os sujeitos brasileiros encontram-se em 

trânsito, entre línguas-culturas, entre múltiplos estranhamentos, entre o que era e o que é. 

Assim, nesse contexto, é como se houvesse uma língua sombreando outra, duas vozes 

- a que coincide com a visão de mundo do seu país, e a que enuncia valores ideais de outro 

grupo - estabelecendo um espaço onde há a convivência das diferenças.  

Também há o confronto entre a LH e a língua que usada quando estava no Brasil. 

Explicando melhor, apesar de ter sido a primeira língua a ser exposta em contexto familiar, ao 

falar o brasileiro em espaço italaino, passa a ser sua língua de herança, mas esta tem existência 

a partir daquela. Com essa raciocínio, entendemos que a LH existe na medida em que todos a 

desejem e a falem mesmo em espaços restritos, ganhando nova significação.  

Essas tensões emergem devido ao “contato e interação com a cultura dominante e a 

cultura da família, como esse sujeito percebe a língua do entorno e a língua de herança e os 

processos de negociação dessas informações” (MORONI, 2017, p. 99).  

Também não podemos afirmar que a língua do país de acolhimento, no caso de nossa 

pesquisa, a língua italiana, seja estrangeira para os imigrantes brasileiros, pois é uma língua que 

faz parte do seu cotidiano e muitos aprenderam informalmente. Assim, por um lado, quando os 

sujeitos usam, com mais frequência, a língua do país onde estão vivendo (uma língua 

majoritária) não significa que não saibam ou que se esqueceram da LM, mas ela pode estar 

“adormecida” e ser falada quando tiverem necessidade de interagir em determinados domínios 

sociais, como foi o caso de uma brasileira que vive em Pescara há mais de 30 anos e nos disse 

que fala sua língua às vezes, quando se encontra com brasileiras na igreja. Ou então, como nos 

disse outra brasileira ao se referir a língua brasileira: “É a minha língua, vem 

naturalmente[...]”(B4.3). 

Na figura seguinte, tentamos evidenciar melhor essa realidade enunciativa de 

confronto, levantada por Chulata (2016): 
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Figura 5- Representação gráfica da LH 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado pela pesquisadora de Araújo e Sá et al (2012) 

1-Língua materna; 2- Língua de herança; 3- Língua do país de acolhimento 

 

Conforme a representação anterior, é possível afirmamos que as intersecções da LH 

com a LM e com a língua de acolhimento não possuem a mesma dimensão de uso. Parece-nos 

que a LH implica uma relação liminar entre os dois mundos, duas realidades, duas culturas, mas 

integrando-se mais a um mundo. Queremos dizer, com isso, que o uso da LH pelos sujeitos da 

comunidade pesquisada por nós, por ser um ato político, um ato que não pode ser realizado sem 

significar, demarca um espaço da diferença. Ou seja, o que se estabelece não é somente a sua 

identidade, a afetividade ou memória, mas também a sua diferença (Ele é brasileiro), por 

exemplo. “Podemos apenas nos ‘entregar’ (DERRIDA, 2001, p. 64) à língua, na tentativa de 

criar a ilusão de uma fonte natural para nossa identidade”. Assim, a LH seria aquela que 

possibilita resignificar o que está em outro espaço/tempo associado ao Brasil por pessoas de um 

grupo social específico. 

Araújo e Sá et al (2012) defendem que a LH adquire o status de entremeio, dependendo 

do papel que a LM desempenha na vida do sujeito que a fala. A LH seria, assim, aquela que 

possibilita resignificar o que está em outro espaço/tempo associado ao Brasil por pessoas de um 

grupo social específico. 

Se compararmos esta situação ao nosso contexto de pesquisa, podemos ilustrar na 

comunidade em Pescara, os esposos italianos casados com brasileiras. Podemos (re)pensar que 

esses sujeitos italianos, ao utilizarem a língua brasileira, apesar de não ter sido a sua primeira 

língua a que foram expostos em contexto familiar, podem tornar-se sujeitos falando a língua 

brasileira como LH, mas demarcando uma fronteira linguística. Podemos constatar isso no 

enunciado de um italiano pesquisado por nós: “Falo a língua portuguesa diariamente com 

minha esposa mesmo estando na Itália, e também com seus familiares e amigos que moram no 

Brasil. O idioma oficial usado no nosso dia a dia é o português do Brasil “(I2.4). 

O enunciado acima nos faz pensar sobre os vínculos constituídos ao falar a língua 

brasileira. Sendo assim, vimos nesse trecho a indicação de que saber a língua da esposa vai 

1 2 3 
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permitir a interação com a família do Brasil. Diante desse caso, percebemos fortes conexões 

pessoais com a LH, pela qual estabelece contato no “seu dia a dia” com o “português do Brasil”, 

possibilitando-o falar nessa língua, mesmo não tendo sido criado num lar cuja língua tenha sido 

a Brasileira. Segundo Benedini (2015, p.55), “os níveis de compreensão e interação dos sujeitos 

na LH irão variar de acordo com os seus interesses, necessidades e possibilidades de uso”. Ao 

dizer que fala a “língua portuguesa diariamente com minha esposa mesmo estando na Itália”, 

por exemplo, está dizendo que é possível um italiano, quando tem contato com a língua 

brasileira, pode usá-la, mesmo em espaço italiano. Outro aspecto que nos chama atenção é 

quando ele se refere à língua brasileira como se fosse um “idioma oficial”, pois acreditamos 

que ele apresenta um tom valorativo positivo. 

Após as definições que asseveram o conceito sobre a LH, apresentadas no início desse 

tópico, somente a de Valdés (2001, citada por Moroni, 2015) não está em consonância com o 

que propusemos observar neste trabalho, pois cremos que falar a LH na comunidade pesquisada 

por nós em Pescara não está restrito somente aos imigrantes e seus descendentes brasileiros. 

Concordamos com Chulata (2015, p. 139) sobre a questão da herança ser “além da ligação de 

sangue”, “uma espécie de herança conquistada e sem nenhum vínculo de nascimento no 

território brasileiro”. 

Pensando dessa forma, podemos perceber que os sujeitos da comunidade de falantes 

do brasileiro usam a língua brasileira como uma “herança” não por se vincular a um passado, 

mas por gerar obrigações e direitos dos “herdeiros” de usar essa língua, em espaço italiano, 

implicando consentimentos, compromissos, avanços e recuos, vontades. 

Na perspectiva apresentada até agora, tendo a forma como o campo de estudos da LH 

consolidou-se, apresentamos, a seguir, alguns apontamentos sobre qual é a nossa posição em 

relação à nomenclatura PLH. 

 

2.3 PLH: apenas uma sigla? 

 

A comunidade em Pescara, pesquisada por nós, fala a língua do Brasil como língua 

de herança nesse contexto, por isso (mesmo que a nomenclatura “português como língua de 

herança” seja utilizada em vários espaços e amplamente difundida nos âmbitos das políticas 

linguísticas e da produção acadêmica) decidimos considerá-la, em nosso estudo, na variedade 

brasileira. Tore (2015, p. 32) ajuda-nos a sustentar nosso raciocínio, quando explica que “o 
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nome de uma língua também é o nome de um aspecto chave da sociedade em que a língua é 

usada, o que implica afinidade social/ou política e uma cultura comum”. 

Não estamos questionando siglas que estão sendo referências em pesquisas e nem 

temos intenção alguma de colocar uma herarquia entre as línguas brasileiras e a língua 

portuguesa européia, muito pelo contrário, reconhecemos a riqueza de cada uma e sabemos que 

chamar a língua do Brasil de português ainda é, porém, uma decisão política. Mas, esse 

nosso raciocínio aproxima-se, por exemplo, de algumas práticas já existentes na nossa 

realidade, dentre elas citamos as duas políticas de certificação de proficiência Certificado de 

Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros - CELPE-Bras12 - no Brasil e o Centro de 

Avaliação e Certificaçao do Português Língua Estrangeira – CAPLE 13  - em Portugal. Se 

houvesse uma mesma língua para os dois países, por que realizar exames diferentes? Esses 

dizeres estão fundados, sobretudo, no poder em “reger” o que deve saber sobre uma língua. 

Trata-se de uma marcação limitadora daquilo que cada país considera como necessário para se 

ter a “competência” linguística. 

Além disso, “o contexto de PLH no mundo não é exclusivamente brasileiro e 

compreende outras comunidades provenientes de regiões onde se fala a língua portuguesa (e 

algumas variantes crioulas), como Portugal, Açores, Cabo Verde etc” (MORONI, 2017, p. 75). 

Esse contexto propicia a ampliação de “outras teorizações quer pelas particularidades 

linguísticas, culturais e sociais do português quer pelas modalidades de migração dos indivíduos 

e dos grupos que falam a língua portuguesa” (CHULATA, 2018, p.45). Devido a esses fatores, 

acreditamos que não queremos correr o risco de construir  sentidos do imaginário da lusofonia, 

da língua portuguesa como homogênea, a mesma língua em todos os países de colonização 

portuguesa, no sistema mundial, nas diásporas. 

Quando estamos (re)pensando a posição política da língua no/do Brasil, comungamos 

com o mesmo posicionamento do linguista Marcos Bagno, entrevistado, em junho de 2015, 

para o jornal Opção14, ao responder ao jornalista diz que “o português brasileiro precisa ser 

reconhecido como uma nova língua. E isso é uma decisão política”. Quando qualifica o 

português brasileiro como uma “nova língua”, percebemos que está identificando-a como um 

sistema específico diferenciado do português de Portugal, o qual possui outro sistema 

                                                             

12 Disponível em http://portal.inep.gov.br/acoes-internacionais/celpe-brasAcesso em 10 de nov de 2018. 
13 Disponível em < http://caple.letras.ulisboa.pt/>Acesso em 20 de nov de 2018. 
14

 Disponível em http://www.jornalopcao.com.br/entrevistas/o-portugues-brasileiro-precisa-ser-reconhecido-

como-uma-nova-lingua-e-isso-e-uma-decisao-politica-37991/ Acessado em 12 de jan. de 2017. 

http://portal.inep.gov.br/acoes-internacionais/celpe-brasAcesso
http://caple.letras.ulisboa.pt/%3eAcesso
http://www.jornalopcao.com.br/entrevistas/o-portugues-brasileiro-precisa-ser-reconhecido-como-uma-nova-lingua-e-isso-e-uma-decisao-politica-37991/
http://www.jornalopcao.com.br/entrevistas/o-portugues-brasileiro-precisa-ser-reconhecido-como-uma-nova-lingua-e-isso-e-uma-decisao-politica-37991/
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linguístico. E as diferenciações linguísticas, ainda afirma Bagno para o jornalista, já indicam 

uma língua para cada país, pois  

 

o português brasileiro é uma língua e o português europeu é outra. Muito aparentadas, 

muito familiares (fazendo o sotaque lusitano), mas diferentes.[...]. Quem sabe daqui a 

alguns anos, apaguemos o ‘português’ e fique só o ‘brasileiro’. Mas isso é uma questão 

eminentemente política. 

 

Com essa realidade linguística, é necessário tomarmos a língua brasileira como lugar 

de legitimação/diferenciação. Essa posição também já aparece marcada nos títulos de algumas 

das novas gramáticas de linguistas, tais como: Gramática do brasileiro (FERRAREZI JR.; 

TELES, 2008), Gramática do português brasileiro (PERINI, 2010), Nova gramática do 

português brasileiro (CASTILHO, 2010), Gramática pedagógica do português brasileiro 

(BAGNO, 2011), Nova gramática do português brasileiro (CASTILHO, 2010) e Gramática de 

bolso do português brasileiro (BAGNO, 2013). 

Já existe de alguma forma um consenso, não só no Brasil sobre esse posicionamento, 

mas encontramos também, conforme Bagno (2014, p. 35), o reconhecimento da nossa língua 

brasileira na Europa, como podemos ver a seguir: 

 

Figura 6- Editoras européias com publicações na língua brasileira 

 
Fonte: Bagno, 2014 

 

Mesmo que seja uma decisão talvez por questões políticas, econômicas, nacionalistas, 

percebemos que já estão sendo constituídos, discursivamente, um nome, um lugar, uma 

legitimação para nossa língua, a brasileira, por ser um fato social e político e não apenas 

linguístico. Sem querermos entrar, por ora, nessa discussão, importa-nos localizar a língua 

brasileira, como fenômeno histórico que é, falada em determinado tempo e espaço, por 

determinado grupo em suas interações uns com os outros. Nesse sentido, ao dizermos português 
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brasileiro, não é somente dizer uma nomenclatura, mas é não dissociá-lo do povo, da cultura, 

do modo como o é construído dia após dia. 

A questão refletida em nossa pesquisa é, principalmente, o modo como se pensa a 

língua brasileira fora do seu contexto. Portanto, deve-se pensá-la como entidade viva, que se 

renova a cada momento por meio do seu uso pelos falantes e pelo contato com outras línguas. 

Diante desses posicionamentos anteriores, nesta tese doutoral, evitamos registrar a 

sigla PLH no seu desenvolvimento, mesmo que seja consagrado no meio acadêmico esse 

registro. Portanto, achamos mais coerente denominá-la de “idioma brasileiro como língua de 

herança”, ou “língua brasileira como herança” nesta tese. Portanto, a partir de agora não mais 

nos referimos ao termo PLH, mas a língua brasileira como herança ou idioma brasileiro como 

hernaça. Não vamos estabelecer nenhuma sigla para essa denominação. 

Após essa nossa breve exposição e também justificativa, abordamos no próximo 

tópico, sucintamente, a língua de herança, com especial olhar para o brasileiro como língua de 

herança. 

 

2.4 Singularidade e dispersão do brasileiro como língua de herança  

 

No mundo moderno, podemos, mesmo que passageiramente, estabelecer novas 

relações sociais e também instaurar aprendizagens, construir afetos e relações, ou até mesmo 

aprisionamentos por meio de movimentos espaciais e deslocamentos. Mas, ao estarmos em 

outro lugar, encontramos outras pessoas, outras línguas, outras culturas para (con)viver.  

Não é à toa que, para Foucault, o espaço adquire renovada importância, a partir do 

século XIX, com uma reconfiguração geral de toda a ideia de fronteira. Diz ele: 

  

 Estamos na época do simultâneo, estamos na época da justaposição, do próximo e do 

longínquo, do lado a lado, do disperso. Estamos em um momento em que o mundo se 

experimenta, acredito, menos como uma grande via que se desenvolveria através dos 

tempos do que como uma rede que religa pontos e entrecruza sua trama. 

(FOUCAULT, 2009c, p. 411).  

 

O espaço a que Foucault se refere não é o espaço de uma subjetividade ou o que ele 

chama de espaço de dentro. O problema de que ele trata diz respeito ao espaço heterogêneo em 

que se vive, aberto à heterogeneidade das relações. Por isso, não há como conceber a fixação 

nos espaços da mesma forma de outras épocas, as quais eram “moldadas” por uma cronologia 

e uma geografia estáveis, pois a existência de um fluxo migratório vem configurando-se pelos 

brasileiros, os quais transpõem as fronteiras e se deslocam. 
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Com a imigração do brasileiro para a Itália, no nosso caso de pesquisa, encontramos 

os sujeitos (con)vivendo entre culturas, entre línguas. Quando Foucault preconiza que estamos 

vivendo na “época da justaposição”, podemos inferir que esses sujeitos pesquisados por nós 

vivem em espaços diversos como podemos observar nos dados apresentados a seguir.  

 

 Gráfico 1- Diáspora brasileira no contexto geopolítico e linguísca atual 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nos dados do Ministério de Relações Exteriores do Brasil 

(MRE)/Brasileiros no Mundo, 2015. 

 

Ressaltamos que esse levantamento foi o último apresentado pelo Ministério. Mas, 

mesmo que já se passaram três anos, acreditamos que esses dados ainda representem a realidade 

da diáspora brasileira. Sabemos que há muitos tipos de processos imigratórios e é necessário 

considerar a história de cada um e a sua recepção no país de chegada. Assim, dispersos pelo/no 

mundo, os brasileiros, falando a língua brasileira, encontram-se em outros espaços, nos quais 

vão transmitindo a sua língua. 

Conforme os países de grande imigração brasileira, pressupomos que os principais 

destinos dos imigrantes brasileiros são os países industrializados, onde a expansão da língua 

brasileira tornou-se uma realidade. A nosso ver, esse fluxo de brasileiros gera interesse para a 

manutenção e o ensino da língua de herança no exterior. Se observarmos discursivamente esses 

dados, entendemos que se trata mais de seu funcionamento fora das fronteiras do Brasil e se 

constituindo na dispersão de diversos lugares. Assim, a língua brasileira movimenta-se e vai 

sendo legitimada por meio de determinadas ações como uma língua de herança. 

Segundo Moroni (2017), há um grande movimento possibilitando a existência do PLH 

e, para essa autora, há três fatores, tais como:  
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1  Constituição de políticas públicas do governo brasileiro (Ministério de relações 

Exteriores) para os brasileiros residentes no exterior.  

2  Diversas ações em várias partes do mundo, denominado por Moroni por 

“associativismo”, conduzido na sua maioria por mulheres. 

3  Ações mais globais em redes sociais e outros recursos proporcionados pela internet. 

Esse movimento já é uma resposta ao que vem se desenvolvendo na diáspora brasileira 

em prol do ensino, preservação do português como língua de herança.  

Nesta pesquisa, lembramos que nos referimos ao brasileiro associado à presença da 

comunidade de falantes do brasileiro na “comunidade de acolhimento”, a italiana. 

Nesse contexto, o/a brasileiro/a proveniente de origens tão díspares de um Brasil 

diverso em seus costumes, falares, sabores, crenças e festas necessitam (re)significá-los 

permanentemente ao viverem em outro espaço. E o seu idioma como herança existe na medida 

em que todos o desejem e o falem mesmo em espaços restritos. Porém, segundo Chulata (2018, 

p. 54),  

 

a língua e a cultura dos migrantes adquirem visibilidade e suscitam preocupação 

quando passam a ocupar um espaço que pertence às populações que acolhem. Assim, 

a memória linguística e cultural dos migrantes tende a ser apagada quando os países 

estrangeiros colocam em prática ações de política e manutenção da língua dos 

migrantes e da cultura deles, considerando tal medida não necessária e até mesmo 

nociva para a integração do migrante na nova sociedade. 

 

Por meio dessa compreensão e, conforme os dados, reforçamos que a língua brasileira 

na diáspora precisa ser bem compreendida e estudada, por não podermos desconsiderar o 

número cada vez maior de brasileiros no exterior e a forte atuação desta comunidade de falantes. 

Por isso, com esse crescimento imigratório, iniciam-se vários estudos e discussões acerca do 

PLH, como nos EUA, na Alemanha, na Suíça e vários outros países da Europa.  

Para além dos dados estatísticos, percebemos que os brasileiros no exterior vêm se 

constituindo como comunidade atuante com características linguísticas próprias, mesmo que 

nesse outro espaço haja outra língua também sendo falada. Segundo Chulata (2018, p. 56), o 

“PLH como um lugar, espaço de constituição de memória do migrante e dos seus descendentes, 

fica evidente que o português brasileiro passa por uma reelaboração e reinterpretação em 

contexto estrangeiro”. Se levarmos em consideração esse aspecto, podemos perceber que, de 

fato, trata-se da(s) variante(s) da língua brasileira sendo usada em várias partes do mundo como 

uma herança.  
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E preocupado com essa reconfiguração linguística dos sujeitos imigrantes, 

recentemente, em 19 de dezembro de 2017, formalizou-se o Consórcio de Reflexão para o 

Português Língua não Materna e Língua de Herança, na sede do Camões, I.P. Esse consórcio é 

composto pelo Camões - Instituto de Cooperação e da Língua - e universidades de Lisboa, de 

Nova de Lisboa, de Porto, Minho, de Lancaster (Reino Unido) e de Tübingen (Alemanha) e 

objetiva constituir o primeiro corpus de português língua de herança do mundo, mediante 

inquéritos e entrevistas dos alunos e dos pais sobre a motivação para a aprendizagem do 

português. Esse fato nos chama atenção, porque, do nosso ponto de vista, percebemos a irrupção 

de vozes da academia que constrõem  um espaço para gerar conhecimento específico sobre a 

realidade que está sendo constituída historicamente em vários espaços de uma língua que se 

torna herança para seus falantes. Ao ocuparem lugares institucionais, os pesquisadores das 

referidas Universidades são autorizados, legitimados para falar sobre a LH, em específico, o 

português. Mas qual português estaria sendo pesquisado? Do Brasil ou de Portugal? 

Questionamos esse fator, porque na atualidade percebemos um movimento díspares de 

atividades para a gestão da língua no exterior de Portugal e Brasil. “Estudiosos apontam, no 

entanto, que essas atividades ainda são polarizadas e acabam por serem desenvolvidas 

unilateralmente, devido principalmente aos conflitos geopolíticos que caracterizam a relação 

das variedades brasileira e lusitana da língua portuguesa” (OLIVEIRA; DORNELLES, 2007 

citados por OLIVEIRA, 2017, p.27). 

Esse movimento de pesquisa na academia também é realizado em espaço brasileiro, 

quando encontramos trabalhos recentemente desenvolvidos por pesquisadores sobre a 

constituição/manutenção da língua brasileira como herança. Acreditamos que esses estudos, 

mesmo sendo ainda muito recentes em solo brasileiro, também, podem ser considerados como 

mais um fator ao movimento da existência da língua brasileira como herança. A exemplo, 

gostaríamos de destacar o desenvolvimento do projeto de extensão Rede de Estudos de Língua 

Portuguesa ao Redor do Mundo: o Português Brasileiro em Contexto Italiano. Como já 

dissemos na nossa introdução, esse projeto é institucional e de nível superior que pretende 

contribuir para a difusão e a valorização do português brasileiro (PB) em contexto nacional e 

internacional. 

O fato é que esses trabalhos investigativos atestam a mudança de status que, 

historicamente, o termo PLH vem sofrendo. Quando dissemos “mudança” significa que no 

meio acadêmico irrompem dizeres que se apresentam sempre em condições específicas, pois a 

relação entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros a partir da pesquisa contribui para a 
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consolidação da língua brasileira como herança. Dessa forma, percebe-se a noção do brasileiro 

no interior de uma historicidade que possibilita,  

 

senão o de dizer enfim o que estava articulado silenciosamente no texto primeiro. 

Deve, conforme um paradoxo que ele coloca sempre, mas ao qual não escapa nunca, 

dizer pela primeira vez aquilo que, entretanto, já havia sido dito e repetir 

incansavelmente aquilo que, no entanto, não havia jamais sido dito. (FOUCAULT, 

2010a, p. 25). 

 

Entretanto, parece-nos que as inquietações dos pesquisadores brasileiros são 

provenientes de uma nova postura em relação ao tratamento com a língua brasileira como 

herança, que é mais um movimento para poder constituir estudo e pesquisa aprofundados. 

Apesar de poucas publicações, encontramos teses de doutorado e dissertações de mestrado 

brasileiras como parte da discussão teórica e prática que conferem visibilidade aos saberes sobre 

a língua brasileira com herança, enquanto objeto de estudo. Ressaltamos que há vários trabalhos 

voltados para a pesquisa do português como segunda língua, língua estrangeira, língua materna, 

em Universidades no Brasil e fora do Brasil, mas esses trabalhos não foram inseridos em nossa 

seleção por considerarmos que não atendem a nossa proposta de discussão que é sobre o 

brasileiro como herança, em um movimento brasileiro. 

Para podermos ter o conhecimento desses trabalhos, selecionamos, por meio de busca 

na plataforma de teses e dissertações da Capes, com a palavra-chave “Português como Língua 

de Herança” as pesquisas brasileiras. Ressaltamos que buscar os trabalhos por meio desse órgão 

público, possibilita-nos a ter uma coleta mais ágil e abrangente de pesquisas realizadas no 

Brasil. Também ressaltamos que essa seleção deve-se ao fato de podermos observar como esse 

conceito é atravessado, é (re)construído em espaço que constrói saberes sobre o PLH. Vejamos 

a seguir, essas produções científicas: 

 

Quadro 3- Teses e dissertações das universidades brasileiras - os saberes circulantes sobre PLH 

Autor Universidade Dissertação Ano 

Tabata Q.Yonaha UNB O PLH no contexto de emigrantes brasileiros no Japão: 

crenças e ações de mães brasileiras. 

2016 

Marilia Pinheiro 

Pereira 

UFBA O ensino de português como língua de herança em uma 

escola bilíngue na Alemanha. 

2017 

Claudia de Andrade 

Spitz 

UERJ Crenças no ensino-aprendizagem do Português como 

Língua de Herança: problematizações acerca da “aula 

de PLH” como espaço de letramento, atravessamento 

e constituição social. 

2018 
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Autor Universidade Tese Ano 

Daniela 

Ressurreição 

Mascarenhas 

Benedini 

UFBA O português como herança na Itália línguas e 

identidades em diálogo. 

2015 

Elisangela Baptista 

de Godoy Sartin 

USP O português de herança em território 

fronteiriço: a LH em Olivença como arma para 

preservação de um grupo minoritário. 

2016 

Andreia Sanchez 

Moroni 

UNICAMP Português como língua de herança na 

Catalunha: representações sobre identificação, 

proficiência e afetividade. 

2017 

Leilane Morais 

Oliveira 

UNICAMP Programa de Leitorado: diálogo entre política 

linguística externa e formação de professores 

de PFOL no Brasil. 

2017 

Fonte: CAPES/2018 

 

Ainda em um processo embrionário, de acordo com os dados do quadro 3, estudos em 

Universidades do Brasil sobre a língua de herança, em específio, a brasileira, começam a se 

desenvolver a partir de 2015. No contexto acadêmico brasileiro, os pesquisadores preocupam-

se em observar o ensino, a aprendizagem, a manutenção, as representações, as crenças, a 

formação de professores em relação à questão da herança da língua. Mesmo que as diferentes 

pesquisas tenham o seu próprio discurso,  elas mantêm relações de aproximação entre si, quando 

apresentam um estudo voltado para o português do Brasil como ponto de partida para 

desenvolver o estudo.  Cada pesquisador tem como foco principal, como podemos observar a 

seguir: 

1 Yonaha (2016) realiza um estudo com mães brasileiras, que têm seus filhos 

matriculados em um curso de português como LH, no Japão, identificando as suas 

crenças sobre o aprendizado do PLH e suas ações em relação à manutenção do PLH. 

2 Pereira (2017) traz uma reflexão sobre o ensino do PLH em uma escola bilíngue na 

Alemanha. Com a pesquisa busca compreender a relação dos aprendizes com a sua 

língua de herança, seu desenvolvimento e quais representações da cultura e da 

língua portuguesa são mantidas nesse contexto. 
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3 Spitz (2018) problematiza em sua pesquisa sobre as crenças dos professores de 

português de língua de herança, tentando buscar os entendimentos emergentes sobre 

a “aula de PLH” a partir dos múltiplos espaços que ela pode ocupar, como: 

letramento, atravessamento e constituição social. 

4 Benedini (2015) investiga a transmissão, o desenvolvimento e a manutenção do 

Português como Língua de Herança (PLH) entre os filhos de casais ítalo-brasileiros 

residentes numa pequena cidade na Itália, Cremona, e busca conhecer como as 

representações repercutem na preservação ou não desta língua dentro e fora do 

contexto familiar, considerando as estratégias utilizadas e os desafios encontrados 

por eles nesses contextos. 

5 Sartin (2016) problematiza sobre a língua portuguesa nativa e de herança 

sobreviventes em território fronteiriço de língua oficial espanhola onde há 

sobrepostas em espaços geográficos contíguos algumas realidades: a realidade da 

oficialidade linguística e a realidade do sentimento de pertença sociolinguística. 

6 Moroni (2017) descreve as representações de um grupo de adultos vinculados à 

Associação de Pais de Brasileirinhos na Catalunha (APBC) sobre as políticas 

linguísticas familiares e institucionais relativas ao Português como Língua de 

Herança (PLH) nesse contexto. 

7 Oliveira (2017) verifica o que o perfil e experiências de ex-leitores do Programa de 

Leitorado do governo brasileiro, do Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

sugerem à prática de internacionalização idiomática bem como à formação 

brasileira de professores de português para falantes de outras línguas (PFOL).  

Portanto, todas essas pesquisas já constroem e representam o que se produz e também 

movimentam o conhecimento ao colocá-lo em circunstâncias diferentes (seja pelo corpus, pela 

fundamentação teórica, pela metodologia etc), gerando reconstruções teóricas e novos olhares. 

Porém, esses sujeitos pesquisadores não são os primeiros a falarem sobre esse objeto, 

pois ele já foi discutido de diversas formas, espaços e tempo e, a partir de diferentes pontos de 

vista. Veja-se então que, “um locutor não é o Adão bíblico, perante objetos virgens, ainda não 

designados, os quais é o primeiro a nomear” e, assim sendo, “o enunciado está voltado não só 

para o seu objeto, mas também para o discurso do outro acerca desse objeto” (BAKHTIN, 2003, 

p. 319-32). Dessa forma, observamos que o saber a respeito da língua brasileira como herança, 

nessas pesquisas, circula e mantém relações com o poder de decisão do que deve e pode ser 

compreendido sobre essa temática. Reforçamos que todos os pesquisadores anteriores usam o 
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termo Português, mas decidimos usar o brasileiro ou língua brasileira, como já apresentamos e 

justificamos os motivos que nos levam a considerar e a denominar assim, no item 2.3, neste 

capítulo. 

A partir da leitura dos resumos e dos objetivos dessas pesquisas, notamos que as 

abordagens acerca do brasileiro como herança não chegam a ser em nível dicursivo. Por isso, 

acreditamos que, com a nossa pesquisa, trazemos para a discussão outro aspecto de abordagem. 

E fazendo parte dessa rede de dizeres, há também as discussões em eventos realizados, 

no Brasil e fora do Brasil. Nesses eventos, há um grande movimento de apresentação de 

trabalhos e pesquisas sobre a questão da língua brasileira como herança. Ressaltamos que o 

número de trabalhos propostos e apresentados em eventos científicos é um quantitativo 

significativo, o que seria impossível mencioná-los todos. Somente queremos delinear o 

panorama que se vem construindo no meio acadêmico-científico alguns eventos, sem pretender 

que a lista esteja completa. 

•  Simpósio sobre Ensino de Português como Língua de Herança (SEPOLH). 

•  Simpósio Europeu sobre o Ensino de Português como Língua de Herança (III 

SEPOLH). 

•  Congresso Mundial de Bilinguismo e Línguas de Herança e o I Congresso Brasileiro 

de Português Língua de Herança. 

•  Seminário de Estudos sobre a Imigração Brasileira na Europa - SIBE “Memória, 

Herança, Transformação. 

•  Congresso o Ensino do Português Brasileiro na Universidade italiana. 

•  Giornata Mondiale del Portoghese come Língua de Herança (PLH). 

•  Viva a língua portuguesa! Varietà linguistiche e culturali attraverso i continenti. 

•  Encontro Internacional da Rede de Estudos de Língua portuguesa ao redor do Mundo. 

•  Encontro da Associazione di Studi di Lingua Portoghese (ASLP). 

•  Encontro da Imigração Brasileira na Europa. 

•  Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa (SIMELP).  

 

Outra questão importante nesse movimento de pesquisas que merece menção neste 

estudo são as publicações dedicadas a apresentarem posicionamentos e desenvolvimento de 

investigações no campo do PLH. Foram publicados vários textos em diversos livros, artigos em 

periódicos, em anais. Fazemos somente apontamentos de alguns espaços de divulgação de 

http://redebrasilcultural.itamaraty.gov.br/publicacoes/688-ii-sepolh
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pesquisadores sobre o PLH. Com isso, não queremos dizer que só haja somente essas 

publicações, mas não seria possível e nem é nosso objetivo fazer a indicação de todo o 

movimento científico que vem sendo constituído no Brasil e fora dele. Na verdade, 

compreendemos que a constituição de pesquisas na atualidade é inesgotável, tendo em vista que 

todo discurso estabelece relações com outros anteriores e até mesmo com discursos que ainda 

serão produzidos. O que fizemos, considerando a extensão deste trabalho, foi realizar um 

recorte da irrupção de uma singularidade, no lugar e no momento de produção sobre o PLH.  

• Ensino/aprendizagem, pesquisa e tradução. Kátia de Abreu Chulata e pela Profa. 

Maria Célia Lima-Hernandes(orgs) - editora PensaMultimedia, 2010. 

• Português como Língua de Herança - discursos e percursos. Katia de Abreu Chulata 

[Org.] - editora Pensa Multimedia, em 2015.  

 

• Políticas Linguísticas em Português de Paulo Feytor Pinto e Sílvia Melo-Pfeifer- 

editora LIDEL em 2018. 

• Didática do Português Língua de Herança. Sílvia Melo-Pfeifer e Maria José 

Grosso - editora LIDEL, 2016. 

• Português como Língua Estrangeira, de Herança e Materna: Abordagens, 

Contextos e Práticas. Gon, Luis Goncalves - editora Boavista Press, 2017. 

• Pelos mares da língua portuguesa. António Manuel Ferreira Maria Fernanda 

Brasete - editora UA, 2015. 

• Português brasileiro transnacional: tradução, herança e gramática. Kátia de 

Abreu; Vânia Cristina Casseb-Galvão - editora Pontes, 2018. 

• Língua de Herança: Língua Brasileira de Sinais. Ronice Müller de Quadros - 

editora Pensa, 2017. 

• O Mundo do Português e o Português no mundo afora: especificidades, 

implicações, ações. Maria Luisa Ortiz Alvarez / Luis Gonçalves (Orgs.) - Editora 

Pontes, 2016. 

• Notas sobre políticas de promoção do português brasileiro e de seu ensino em 

contexto estrangeiro. Vânia Cristina Casseb-Galvão - Pontes, 2015. 

• Diálogos sobre realidade linguística e políticas de promoção e de ensino do 

português ao redor do mundo - Editora Pontes. Vânia Cristina Casseb-Galvão(org). 

• Português como língua de herança: a filosofia do começo, meio e fim. Jennings-

Winterle, F.; Lima-Hernandes, M. C. (ORGS.) - BEM, 2015. 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%2522Gon%2522&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%2522Luis+Goncalves%2522&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ronice+M%25C3%25BCller+de+Quadros&search-alias=books
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• Português como língua de herança em Londres: recortes em casa, na igreja e na 

escola. Ana Souza(org.) - Editora Pontes, 2016. 

• Revista de Estudios Brasileños - editora Salamanca. 

• Revista Lincool. 

 

O que nos motiva a chamar esses trabalhos realizados em universidades, eventos e 

publicações de livros e artigos é a necessidade que sentimos de compreender os modos e/ou 

estratégias pelas quais os discursos produzidos nesses lugares, ou esferas legitimam falar sobre 

o PLH, permitindo a ampliação de discussões e estudos nesse campo. Considerando essa 

diversidade de discursos veiculados nesses lugares acerca do PLH, bem como o contexto 

histórico em que eles foram produzidos percebemos as diferentes posições de sujeito 

pesquisadores em torno deste acontecimento discursivo. Pressupomos que estas posições 

exibem as vontades de verdade desses sujeitos ou de instituições a que estão aliados, pois, como 

ressalta Foucault (2010a), a produção do discurso é controlada, selecionada, organizada e 

redistribuída por procedimentos que visam a determinar aquilo que pode ser dito em certo 

momento histórico. Dessa forma, o “lugar de onde se fala” é muito importante para a produção 

dos sentidos, ou seja, é do campo institucionalizado que os sentidos devem ser construídos. 

Conforme Foucault (2009a), falar do interior desses campos significa inserir-se em uma 

formação discursiva 15que determina os modos de dizer aquilo que se pode e deve ser dito em 

um momento dado. E nesses lugares “institucionalizados” e “acadêmicos”, observamos outro 

movimento possibilitando a existência do PLH. Cremos que, com essa breve exposição, 

possamos compreender que atravessam teorias que transformam o modo de conceber e de tratar 

a constituição do PLH. 

Assim, todos os elementos que compõem esse campo (dissertações, teses, livros, 

eventos) permitem compreender que não se trata de fatos isolados, mas formam uma rede de 

dizeres dispersos que mantêm uma regularidade. Dessa forma, é que se pode dizer que o que 

garante falar sobre o PLH é exatamente o que se diz sobre ele.  

E são esses ditos que nos permitem afirmar que o brasileiro é uma língua que se 

consolida e expande em vários espaços, onde os contextos reais e as condições culturais, 

                                                             

15 Fernandes (2005, p. 55), descreve que “uma formação discursiva caracteriza-se pela existência de um conjunto 

semelhante de objetos e enunciados que os descrevem, pela possibilidade de explicitar como cada objeto do 

discurso tem, nela, o seu lugar e sua regra de aparição, e como as estratégias” que tornam possível sua existência 

provêm "de um mesmo jogo de relações”. 
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econômicas e linguísticas, por exemplo, podem diferenciar quem fale esse idioma fora do seu 

espaço natural. Para podermos entender bem esse movimento de espacialidade por meio da 

língua brasileira como herança, passamos a seguir a explanar sobre isso, mas observando 

especificamente a comunidade de falantes do brasileiro de Pescara posicionada em outro 

espaço. 

 

2.5 Espaços discursivos heterotópicos 

 

Quando refletimos sobre os brasileiros que se encontram em outro espaço, no caso 

dessa pesquisa, na Itália, especificamente, em Pescara, podemos também pensar a questão da 

sua imigração para outro espaço conforme Foucault (2009c) o entende, ou seja, como uma 

forma de relação de posições. Nessa perspectiva, o imigrante brasileiro posiciona-se em 

Pescara, Itália, um lugar de confronto, conflito, pois nele deve (con)viver com duas culturas, 

duas línguas. A sua própria vida, as suas relações sociais se fazem em outro espaço, entre as 

regras desse lugar, suas barreiras, limitações e fronteiras. 

As reflexões de Foucault em relação aos espaços permeiam em suas obras, 

percebendo-os em sua historicidade. Em As palavras e as Coisas (2007), ele inicia uma 

discussão, afirmando que “a linguagem se entrecruza com o espaço” (FOUCAULT, 2007, 

p.XII). Seu interesse sobre os espaços surge devido a um texto de Jorge Luis Borges “El libro 

de los seres inmagináveis” de 1968, o qual provoca estranhamento em Foucault, porque nesse 

texto o autor apresenta uma lista de animais imaginários (sereias, unicórnios, centauros, 

dragões) os quais possuem a monstruosidade e habitat em comum. Com isso, ele apreende que, 

concomitantemente, esses animais de diferentes espécies vivem em um mesmo espaço, mas 

fazem parte de um mundo fantástico. Assim, nesse espaço (mundo animal) há o diferente e 

semelhante. Com essa configuração espacial, Foucault entende que em um único espaço há 

também outros espaços. 

Em Ditos e escritos (2009c), volume III, no capítulo denominado Outros espaços, 

Foucault retoma de forma mais explicitada a questão do espaço social. Nessa obra, há uma boa 

explanação histórica, distinguindo três formas de percebê-los: a medieval da localização 

(espaços hierarquizados), a moderna galileana da extensão (espaço aberto e infinito) e a 

contemporânea (espaço do posicionamento, onde as relações de vizinhança de proximidade e 

distância ganham maior destaque). 
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Essas relações humanas apontadas pelo filósofo ocorrem em espaços com regras, 

barreiras, limitações e fronteiras, proibições, zonas de validade de uns e obstáculo a outros. 

Assim, também encontramos na comunidade em Pescara, pesquisada por nós, a demarcação 

de uma espacialidade para falar a sua língua, permitindo-a ou proibindo-a, constituindo-se 

oposições, 

 

que admitimos como inteiramente dadas: por exemplo, entre o espaço privado e o 

espaço público, entre o espaço da família e o espaço social, entre o espaço cultural e 

o espaço útil, entre o espaço de lazer e o espaço de trabalho; [...](FOUCAULT, 2009c, 

p.413). 

 

Portanto, falar a língua brasileira em Pescara, por exemplo, em contexto italiano, 

geralmente se dá em espaços específicos e restritos, como já identificamos no capítulo anterior. 

Mesmo que Pescara seja um local de todos que ali habitam, nela há grupos que podem 

se aproximar por falar uma mesma língua, por exemplo. Assim, pode se criar diferenças e um 

lugar de diferenciação. Isso quer dizer que essa cidade não é constituída apenas de lugares 

comuns, mas de lugares outros. Ou seja, juntos estão todos (con)vivendo nesse espaço, porém, 

apesar de estarem próximos, seus contextos reais, em confronto e suas condições culturais, 

econômicas, linguísticas, por exemplo, provavelmente os distanciam e os diferenciam.  

Quando pensamos o posicionamento dos sujeitos brasileiros, nessa perspectiva, de 

uma forma mais complexa e heterogênea, raciocinamos na mesma perspectiva de Foucault 

(2009c). Segundo esse teórico, há dois tipos de espacialidade na humanidade: 

1. As utopias - posicionamentos irreais, imaginários que estão fora de todos os 

outros lugares, estabelecendo uma harmonia. 

2. As heterotopias - posicionamentos reais e localizáveis, no interior de uma 

sociedade, espaços outros, os quais denotariam seu caráter marginal, conflitante, 

subversivo e inversor das ordens instituídas. 

Assim, disse Foucault (2009c, p. 421) sobre a função da heterotopia, “é criar um 

espaço que seja outro, outro espaço real, tão perfeito, tão meticuloso, tão bem organizado 

quanto o nosso é confuso, mal construído e confuso”. Esse filósofo também admite que não há 

sociedade sem heterotopias, pois sempre haverá um outro lugar para que os sujeitos possam se 

posicionar, falar e quem sabe até mesmo silenciar-se. Trata-se de espaços concretos nos quais 

tentamos viver uma grande trama de relações entre diversos pontos (o distante e o próximo, o 

lado-a-lado, o disperso etc.).  
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Buscando conceituar as heterotopias, Foucault (2009c) coloca os seguintes princípios 

básicos: 

Primeiro: as heterotopias estão em todos os grupos humanos, mas suas formas são 

muito variadas, e não são universais. 

Segundo: as heterotopias têm vários funcionamentos em cada sociedade, de acordo 

com a cultura na qual se manifesta, assim “cada heterotopia tem um funcionamento preciso e 

determinado no interior da sociedade e, a mesma heterotopia pode, segundo a sincronia da 

cultura na qual ela se encontra, ter um funcionamento ou um outro” (FOUCAULT, 2009c, 

p.417).  

Terceiro: as heterotopias se justapõem “[...] em um só lugar real vários espaços, vários 

posicionamentos que são em si próprios incompatíveis” (FOUCAULT, 2009c, p.418). 

Quarto: as heterotopias associam-se à rupturas temporais com o tempo tradicional. 

Quinto: as heterotopias possuem um sistema de abertura e fechamento, 

permitindo/proibindo a entrada de alguns. 

Dessa forma, a noção de heterotopia, a partir dos estudos realizados por Foucault, 

permite-nos também pensar a comunidade de falantes do brasileiro em contexto italiano 

(con)vivendo em espaços heterotópicos, nos quais identidades, diferenças e línguas (língua de 

herança e língua italiana) relacionam-se.  

Dos princípios apresentados por Foucault, abordamos somente três deles: o terceiro, o 

quarto e o quinto princípios. Cremos que com esses três princípios podemos demostrar como 

os sujeitos da comunidade de falantes do brasileiro de Pescara inserem-se em espaços 

justapostos, restritos e podem permanecer pouco tempo em determinados espaços para falarem 

a língua brasileira. 

Para nossa compreensão, desses princípios, apresentamos dois espaços  fundamentais 

e necessários para, especificamente, os brasileiros poderem interagir, falar a sua língua: um é a 

festa dei Popoli e o outro é o grupo no facebook denominado “Brasileiros em Abruzzo”. 

Ressaltamos que esses dois lugares têm funcionamentos diferenciados e podem se justapor 

quando utilizados pelos brasileiros em Pescara. 

Para iniciarmos nossa análise acerca desses princípios de espacialidade , em 

perspectiva discursiva, comecemos a partir do terceiro princípio da conceptualização de 

heterotopia: em um mesmo espaço há posicionamentos antagônicos. 

Cremos que a Festa dei Popoli – um encontro dos imigrantes de diversos países que 

estão na Itália, promovido pelo Caritas Diocesana Pescara-Penne e a Fundação Migrantes, 



82 

 

 

 

realizado sempre no iníco do mês de junho, na Piazza Salotto, Pescara, Itália – é um espaço 

heterotópico por poder reunir ao mesmo tempo em um só espaço vários países, várias línguas, 

diversas culturas e sujeitos diferentes, desiguais. Chamamos a atenção para o fato de que esse 

evento sempre ser organizado, uma vez ao ano, por instituição religiosa, a qual tenta “reunir” 

os imigrantes que estão na Itália. Nesse espaço (a festa dei Popoli), apesar das diversidades, os 

sujeitos brasileiros ocupam o seu lugar, vivenciam os seus valores, sua língua, sua cultura, em 

um momento. Para efeito de análise, destacamos, a seguir, um recorte importante que nos 

permite situar, enquanto coordenadas, alguns aspectos da discussão que queremos estabelecer.  

 

  Figura 7- Stands dos países na festa del Popoli 2017 

 

  Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora/2017 

 
 

África, Venezuela, Cuba, Brasil, Bolívia e Filipinas encontram-se no mesmo espaço e 

o ocupam estabelecendo oposições, contradições, mas quando estão lado a lado, em suas 

barraquinhas, desfazem-se as diferenças, pois, nesse outro espaço todos ocupam a posição de 
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imigrantes. Apesar das diferentes e das diversas perspectivas, todos, na condição de imigrantes, 

querem viver nesse outro espaço, tentando permanentemente a sua inclusão. 

Nessa perspectiva, compreendemos que, nessa festa, os sujeitos brasileiros constituem 

um sistema de significações, posicionam-se nesse micro espaço, atribuem sentidos por meio de 

uma linguagem espacial e suas diversas formas de manifestação, linguística ou não. Ou seja, 

não somente refletem sobre si mesmos, mas também refratam como é a sociedade na qual 

(con)vivem, uma heterogeneidade. Esse aspecto é explicado por Foucault (2009c) quando ele 

afirma que a heterotopia tem condições para que em um lugar seja possível se deparar com 

infinitos espaços. Assim, como espaço real, a festa dei Popoli trama uma rede de vizinhanças 

entre distintos sujeitos que naquele momento encontram uma condição de aproximação, (ou 

quem sabe uma homogeneização) uma condição de um espaço outro possibilitado. Dessa forma, 

por um lapso de tempo/momento os brasileiros, especificamente, podem se encontrar e falar a 

sua língua como uma herança, mas esse momento é passageiro, um encontro provisório, restrito. 

Percebemos que esse discurso que constitui lugares de fala para se falar a língua brasileira é 

recorrente e disperso na história. Mesmo com as restrições, ou mesmo proibições, nesse lugar, 

pode-se falar com outros brasileiros, falar a língua brasileira, vivenciar a cultura brasileira. 

Assim, a festa dei Popoli é o espaço destinado para vivenciar possíveis realidades na posição 

de estrangeiros residentes em Pescara, onde se visibiliza a diversidade. 

Continuando nossas reflexões sobre os princípios, abordamos a partir de agora, o 

quarto princípio. Esse princípio refere-se à questão espaço/tempo. Em relação à temporalidade, 

Foucault (2009c) apresenta-nos a efemeridade de determinados espaços, onde as pessoas 

permanecem pouco tempo, ou somente passam por ali. Ao pensarmos esse princípio, por um 

processo de analogia, também podemos associá-lo à festa dei Popoli como exemplo de 

heterotopia de passagem. Nesse espaço/tempo, proporcionam aos sujeitos brasileiros, uma vez 

ao ano, vivências, trocas linguísticas que antes, ou em outro espaço não seria possível de 

realizar. Assim, nesse lugar/tempo, a comunidade de falantes do brasileiro pode por dois dias 

vivenciar o que estava distanciado deles. Assim, é a festa dos povos (dei Popoli), na qual grupos 

de pessoas, por um curto tempo (duas noites) cantam, falam sua língua com outros da mesma 

origem. E seu curto período de existência depende de uma instituição religiosa a organize e 

delimite o local destinado à sua realização. 

Mas, para entrar ou sair de qualquer espaço na sociedade precisa-se de um 

ordenamento no que se refere ao seu acesso, restringindo a entrada e saída dos sujeitos. Esse 

aspecto é indicado por Foucault no seu quinto princípio, o qual discutimos a partir desse 
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momento, trazendo alguns recortes para um melhor entendimento. Quanto a esse princípio, 

identificamos a rede social no facebook denominada “Brasileiros em Abruzzo- Itália”, objeto 

de análise de nossa pesquisa, também com o mesmo princípio de ordenamento apresentado por 

Foucault e como espaço heterotópico. Quando buscamos no facebook os enunciados dos 

brasileiros, acreditamos que ele seja um lugar com um funcionamento que cria a “ilusão que 

expõe todo espaço real, todos os locais dentro dos quais a vida humana é particionada, como 

ainda mais ilusórios” (FOUCAULT, 2009c, p. 420). Nesse espaço, os sujeitos brasileiros 

podem entrar somente quando lhes permitir, pois é um grupo fechado, o que significa dizer que 

somente os brasileiros, que tiverem a autorização da administradora desse grupo, podem 

participar e interagir nesse espaço discursivo. O propósito do discurso torna-se claro nas 

palavras da fundadora: “criei esse grupo na esperança de unir os brasileiros e brasileiras”. E é 

justamente neste espaço criado que é constituída a união deles, a sua inclusão e a identidade ao 

grupo. Vejamos a seguir: 

 

Figura 8  Print screen de postagem da administradora do grupo 

 

Fonte: Rede social facebook “Brasileiros em Abruzzo- Itália”/2016 

 

Ao analisarmos esse espaço discursivo, é relevante destacarmos que ele constrói o 

sentido de “união” entre os brasileiros que estão fora do Brasil. Observamos que o uso da 
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palavra “esperança” no enunciado revela-nos que ainda há a crença que todos os brasileiros 

imigrantes possam estar juntos, mesmo quando há indicações do contrário. Os efeitos de sentido 

provocados na materialidade linguística desse enunciado possibilita-nos construir o pressuposto 

de que a imagem do brasileiro que aparece descrita, nesse caso, remete a um grupo desunido, 

por isso, a necessidade de constituir um espaço para poder estabelecer a sua união.  

Considerando o lugar hierarquizado em que o sujeito enunciador enuncia, essa escolha 

lexical (unir) reflete traços de como percebe o outro, o brasileiro e, ao mesmo tempo, é possível 

identificar um distanciamento do sujeito enunciador em relação ao seu interlocutor. 

É necessário considerarmos que as regras apresentadas pela administradora do grupo 

como um ordenamento, ou controle, nesse espaço, devem ser obedecidas. Ao propor como cada 

membro deve agir, uma dessas regras é a limitação do que pode ser postado: “assuntos 

relacionados ao Brasil e/ou Itália”. 

“Tentar ao máximo escrever em português” é outro dizer para clamar aos brasileiros a 

possibilidade de manter nesse espaço viva a língua do grupo, afinal “esse é um espaço virtual 

brasileiro”, ou seja, lugar posicionado à margem ou fora do espaço real italiano. Assim, nesse 

espaço é possível falar a língua brasileira como uma herança com outros brasileiros. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Quadros (2017, p. 144) mostra-nos as formas 

que possam nos unir. 

 

A mútua compreensão das histórias e dos sentimentos envolvidos, mesmo sendo 

único, nos une. O fato de nos darmos conta de que é importante voltarmos para nossa 

língua, não porque seja melhor, mas simplesmente porque é nossa língua, nos une. 

(grifo nosso) 

 

 

Cabe lembrar que, embora os brasileiros morem fora do Brasil, tal identificação, ou 

união se dá por processos de construção de uma maneira de ver e dar visibilidade ao que ainda 

lhe resta como brasileiro, no caso específico, percebemos por meio de sua língua, refletindo a 

sua forma de viver, suas experiências. 

Assim, os sujeitos brasileiros, quando registram no grupo sua história, crenças, cultura, 

por meio de sua língua, aproximam-se do que lhe foi distanciado. 

Por isso, é necessário um espaço possível de enunciar e colocar a sua língua brasileira 

em funcionamento e produzir sentidos sobre as coisas, procurando relacionar-se com outros 

sujeitos brasileiros.  

Assistir a um jogo de um campeonato brasileiro, ir a uma festa tipicamente brasileira, 

torna-se uma necessidade da “comunidade virtual “Brasileiros em Abruzzo”. Utilizam a Internet 
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para poderem no virtual passarem ao real. A exemplo, nas figuras 9 e 10, encontramos retratada 

a “liberdade” de poder trocar ideias, informações e também poder vivenciá-la em outro espaço 

(heterotopia). 

No muito, representa um recurso, uma tática, talvez resposta para confirmar e tentar 

construir uma redefinição do sentido de sua vida em outro espaço. Os dizeres entre os sujeitos 

exemplificam o esforço do grupo em configurar a proximidade. Uma tentativa de superar a 

dureza da imigração que irrompe contras as solidariedades. Vejamos isso a seguir. 

 

 Figura 9- Print screen - hábitos brasileiros 1 

 

Fonte: Rede social facebook “Brasileiros em Abruzzo- Itália”/2017 

 

   Figura10- Print screen - hábitos brasileiros 2 

 

Fonte: Rede social facebook “Brasileiros em Abruzzo- Itália”/2017 

 

Por meio da comunidade virtual, suas vozes, restritas às famílias, alcançaram um 

estatuto de registo, de um documento e de uma memória da realidade experimentada em off. É 

um espaço heterotópico, no qual os sujeitos brasileiros vivem e revelam realidades latentes que 

saltam do real para o virtual e, num movimento inverso, pulam do virtual para o real. Ou seja, 
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um lugar de desenvolvimento do imaginário social estabelecido a partir das suas próprias 

narrativas para apontar possibilidades apropriativas destes meios. E as suas aproximações são 

necessárias, não podem ficar somente no virtual, por isso, sempre há uma busca de encontro 

com o seu semelhante.  

Conforme o comentário apresentado na figura 9, “Brasileiro eu não sei, mas em 

Francavilla del Mare tem um desfile legalzinho, rs”, constrói-se, além de demarcar as 

diferenças entre os países, também certa resistência. Se levarmos em consideração, por 

exemplo, a inserção do riso no final do enunciado, como acontecimento discursivo que produz 

sentidos, percebemos que ele gera um efeito de sentido irônico, pois comunica, exerce poderes, 

promove resposta. Percebemos que esse riso, ou ironia, nesse espaço, significa a 

impossibilidade de encontrar carnaval em estilo brasileiro, na Itália. Isso também é reforçado 

quando há o emprego da palavra “legalzinho”, tentando de forma depreciativa diminuir, 

desprezar o desfile em Francavilla del Mare. Também identificamos nessa figura a inserção de 

um comentário o qual faz a divulgação de um show com música brasileira. Assim, a língua 

brasileira vai se estabelecendo como uma herança também pela música em espaços 

estrangeiros. 

Na figura 10, percebemos que também tentam aproximações para vivenciarem os 

hábitos brasileiros: futebol.  

Cremos que a formação do grupo “Brasileiros em Abruzzo” representa um lugar de 

resistência ao poder da língua italiana, mesmo que o sujeito na posição de administradora 

permita que se fale as duas línguas, porque encontramos a maioria dos textos postados em 

língua brasileira. Além disso, esse espaço tem um funcionamento quase utópico em relação ao 

seu local de origem, realçando os aspectos positivos e tentando apagar os negativos. 

E, ao preservar o grupo, não permite que outros façam parte dele, quando é configurado 

como um espaço com um sistema que tem abertura para os brasileiros e de fechamento para 

quem não seja brasileiro. Assim, é o seu funcionamento: ao mesmo tempo isola e permite a 

penetração.  

Porém, caso alguém possa infringir, transgredir essas regras, pode ser excluído/a, ou 

como diz a administradora “deletada” como podemos verificar na postagem seguinte. 
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 Figura11- Print screen - Um recadinho da administradora 

 
Fonte: Rede social facebook “Brasileiros em Abruzzo- Itália”/2017 

 

Conforme o enunciado apresentado na figura 11, há um controle do que e de como se 

diz nesse espaço virtual. Mesmo que a entrada do sujeito brasileiro tenha sido permitida, pode 

ser excluído por não compactuar com as regras dali e nem ter “nenhuma relação com o grupo”. 

Portanto, “Brasileiros em Abruzzo” é um espaço heterotópico para os brasileiros enredarem 

determinados modos de ser e de estar em mundo dentro de outro mundo onde possam ser 

constituídos também por brechas, fissuras, rachaduras. 

O que se nota, portanto, é que a diferenciação entre línguas gera relações de poder/ 

resistência no meio virtual e também no real na comunidade de falantes do brasileiro em 

Pescara. Contudo, é um jogo discursivo recorrente, construído nas práticas dessa comunidade, 

estabelecido há tempos para promover um espaço de uso e convivência no do brasileiro. 

Continuando nosso olhar sobre os sujeitos de nossa pesquisa, passemos para o capítulo 

seguinte, trazendo outro enfoque, considerando que os discursos produzidos nessa comunidade 

produzem valores sobre a língua brasileira, estabelecem relações de forças. 

Tendo em vista um enfoque discursivo, adiantamos que, ao longo do próximo capítulo, 

optamos por fazer uma análise dos enunciados correlacionados a outros enunciados, ao invés 

de organizar os dados por categorias. 
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JOGOS DISCURSIVOS  

 
Os discursos não são apenas uma espécie de película 

transparente através da qual e graças à qual enxergamos 

as coisas, eles não são simplesmente o espelho do que é 

e do que pensamos. O discurso possui uma consistência 

própria, sua espessura, sua densidade, seu funcionamento 

(FOUCAULT, 2004). 

 

A partir dos apontamentos que estabelecemos anteriormente, neste capítulo, 

retomamos parte de nossas reflexõe feitas, entretanto, ao se fazer essa retomada, pretendemos 

verticalizar ainda mais as discussões e análises, observando as relações entre os enunciados, 

percebendo a dinâmica do poder entendido seja como microfísica, seja como tensão entre forças 

centrípetas e centrífugas, e a natureza dialógica dos discursos. Enfim, o terceiro capítulo surge 

como um desdobramento do segundo. 

Para analisarmos como se dá a construção discursiva que incide nos enunciados da 

comunidade pesquisada, em Pescara, apoiamo-nos em alguns postulados de Foucault e também 

de Bakhtin para, a partir deles, situarmos nosso modo de conceber o fenômeno do discurso na 

prática linguística desses brasileiros. Esclarecemos que os estudos desses dois teóricos não são 

apresentados por um enfoque de convergências ou de divergências entre os seus postulados. 

Somente intentamos nos apoiar em suas teorias, por também defendermos o estudo da língua 

centrado no aspecto discursivo, vinculado à dinâmica sócio-histórica-política (poder).  

Desse modo, continuamos nosso caminho analítico-teórico para podermos 

compreender como os enunciados dos sujeitos falantes do brasileiro como língua de herança 

vão se constituindo em relações de forças. Para isso, buscamos apoio teórico na visão dialógica 

bakhtiniana para entendermos melhor o movimento dialógico entre os seus enunciados, entre 

um antes e um depois, entre discursos, formando um elo da cadeia da comunicação verbal. E 

nessa cadeia de relações, que é tensa, também intentamos identificar as forças centrípetas e 

centrífugas que incidem nos seus enunciados. Saber como se processam essas forças é 

importante para que possamos entender a dinâmica discursiva dos dizeres dos sujeitos 

pesquisados, os quais enunciam tentando manter algo já estabilizado e compartilhado entre os 

falantes ou tecendo a multiplicação dos pontos de vistas, dos sentidos, dos modos de ser. 

Prosseguindo nossas análises, buscamos pensar os postulados de Foucault parfa 

entendermos melhor a produção do discurso em sua relação com o poder/resistência. 

Consideramos que o uso dos pressupostos desse filósofo sobre o poder/resistência é produtivo 
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para entendermos como se processam as lutas dos sujeitos falantes do brasileiro contra um 

controle, uma normalização em relação ao uso do brasileiro. 

 

3.1 O brasileiro como língua de herança em Pescara: processo de (des)identificação 

 

Mesmo que os sujeitos da comunidade pesquisada compartilhem os mesmos 

espaço/tempo e língua, possuem visões de mundo diferentes, posturas valorativas 

(axiológicas)16. É importante, nesse momento, esclarecermos que, ao nos referirmos aos sujeitos 

dessa comunidade, neste trabalho, não queremos apontar “[...] um sujeito empírico, 

individualizado, que, dada a sua natureza psicológica, tem a capacidade para a aquisição de 

língua e a utiliza em conformidade com o contexto sociocultural no qual tem existência”, 

queremos nos referir a um sujeito que está “[...] inserido em uma conjuntura sócio-histórica-

ideológica cuja voz é constituída de um conjunto de vozes sociais” (FERNANDES, 2005, p. 

25-26), como representado na figura seguinte. 

 

Figura 12- A produção enunciativa e discursiva em Pescara - Itália 

 

Fonte: www.gratispng.com/png-oubk0p/ 2018 

 

Nessa perspectiva, o sujeito é envolvido numa rede múltipla e intrincada, seguindo 

certas regras sociais que disciplinam, organizam e padronizam os seus discursos. Dessa forma, 

                                                             

16 De acordo com Flores (2009, p.45), na teoria bakhtiniana, a dimensão axiológica pode ser definida como o 
“tratamento avaliativo que constitui todo enunciado”. 

http://www.gratispng.com/png-oubk0p/
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quando nos propomos a observar e analisar a produção enunciativa e discursiva desses sujeitos, 

que usam a língua brasileira para atender suas necessidades “enunciativas concretas”, em 

contexto italiano, podemos observar as suas palavras, enquanto enunciados, em situações 

comunicativas concretas, em pleno funcionamento, sócio-historicamente situados e com 

intenções comunicativas distintas.  

Conforme Bakhtin e Volochinov (2014, p. 98) explicam, um sujeito, ao enunciar, 

utiliza a “palavra” sempre em contextos de enunciações precisos, por isso, é “carregada de um 

conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial”. Com essa mesma perspectiva, ao 

analisarmos os dizeres desses sujeitos, não são somente suas palavras pronunciadas ou ouvidas 

que são observadas, mas também as “verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou 

triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc” que as atravessam. Porém, as palavras em uma 

enunciação nem sempre são selecionadas do sistema da língua, mas são apropriadas de outras 

vozes (BAKHTIN, 1997). O que ocorre é um processo dialógico: a individualidade (eu) de 

quem enuncia diante do social (outro) de modo não absolutamente livre do social.  

Também Bakhtin e Volochinov (2014) esclarecem-nos que, no processo enunciativo, 

os enunciados, unidades reais da comunicação verbal, estão repletos de ecos e de enunciados 

alheios que se inscrevem num mesmo campo de comunicação verbal. Dessa forma, 

compreendemos que o enunciado é o nosso objeto de investigação. Esclarecendo melhor as 

particularidades do enunciado, Bakhtin (1997, p. 316) assim resume:  

 

Um enunciado concreto é um elo na cadeia da comunicação verbal de uma dada 

esfera. As fronteiras desse enunciado determinam-se pela alternância dos sujeitos 

falantes. Os enunciados não são indiferentes uns aos outros, refletem-se mutuamente. 

São precisamente esses reflexos que lhes determinam o caráter. O enunciado está 

repleto dos ecos e lembranças de outros enunciados, aos quais está vinculado no 

interior de uma esfera comum da comunicação verbal. O enunciado deve ser 

considerado acima de tudo como uma resposta a enunciados anteriores dentro de uma 

dada esfera (a palavra ‘resposta’ é empregada aqui no sentido lato): refuta-os, 

confirma-os, completa-os, baseia-se neles, supõe-nos conhecidos, e, de um modo ou 

de outro, conta com eles. 
 

Acerca disso, Fiorin (2008, p. 55), em relação à apreensão das vozes sociais, apresenta-

nos uma boa justificativa dizendo que a realidade é heterogênea, devido a isso, o sujeito absorve 

várias vozes sociais, “que estão em relações diversas entre si. Portanto, o sujeito é 

constitutivamente dialógico”. Assim, podemos concluir que é esta particularidade de o 

enunciado manter com outros enunciados uma relação constitutiva. Ou seja, não existe 

enunciado livre, mas sempre relacionando-se com outros. Isso nos leva a pensar em um 

movimento dialógico entre os sujeitos da comunidade de falantes do brasileiro, entre os seus 
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enunciados, entre um antes e um depois, entre discursos, formando um elo da cadeia da 

comunicação verbal. Esse diálogo, conforme Bakhtin (2005, p.195)  

 

está cheio de palavras de outros. Com algumas delas fundimos inteiramente a nossa 

voz, esquecendo-nos de quem são; com outras, reforçamos as nossas próprias 

palavras, aceitando aquelas como autorizadas para nós; por último, revestimos 

terceiras das nossas próprias intenções, que são estranhas e hostis a elas.  

 

Por meio desse raciocínio, não vamos ficar observando os sujeitos da comunidade 

pesquisada, expressando algo a alguém por meio de palavras. O que queremos realmente 

analisar é como ocorre o processo de se expressarem em relação ao outro. E nem se trata de 

uma mera emissão vocal, mas da “maneira semântico-social depositada na palavra” 

(BUBNOVA, 2011, p. 276). Segundo essa autora, voz significa opinião, ponto de vista, postura 

ideológica. Em vista disso, a palavra produzida pelos sujeitos brasileiros e italianos é constituída 

em relação a outros discursos. Esse processo relacional vai construindo um encadeamento entre 

discursos passados, presentes e futuros. Como lembra Bakhtin, todo enunciado é estabelecido 

pressupondo-se um endereçado, de que(m) se deseja obter uma resposta, estabelecer um 

diálogo, muito embora aqueles que respondem a um enunciado não sejam necessariamente, e 

vias de regra, sempre aqueles a quem esse enunciado foi direcionado. Por isso, decidimos olhar 

para as relações entre os enunciados. 

Por meio desses apontamentos, podemos entender que o enunciado constituído 

 
 [...] não está ligado apenas aos elos precedentes, mas também aos subsequentes da 

comunicação discursiva. Quando o enunciado é criado por um falante, tais elos ainda 

não existem. Desde o início, porém, o enunciado se constrói levando em conta as 

atitudes responsivas, em prol das quais ele, em essência, é criado. O papel dos outros, 

para quem se constrói o enunciado, é excepcionalmente grande, [...]. esses outros, para 

os quais o meu pensamento pela primeira vez se torna um pensamento real [...], não 

são ouvintes passivos, mas participantes ativos da comunicação discursiva. 

(BAKHTIN, 1997, p. 301). 

 
Assim, os sujeitos brasileiros e italianos, ao enunciarem, não realizam um processo 

de produção exclusivo, solitário, ou seja, que dependa unicamente deles, o que ocorre é o 

estabelecimento de relações entre enunciados antecedentes/presentes/ futuros. Dessa forma, 

ao falarem, realizam uma seleção de discursos antecedentes como referência para produção 

dos seus discursos. Vale ressaltarmos que, mesmo ao empregarem palavras alheias, o sentido 

que essas assumem, nos seus enunciados atuais, pode ser diferente daquele assumido no 

enunciado do qual está relacionado. 
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Essa compressão é imprescindível para analisarmos a materialidade selecionada para 

este trabalho, pois os enunciados dos sujeitos pesquisados excluem-se em alguns momentos, 

relacionam-se em outros, gerando um (des)acordo sobre o uso do brasileiro em terra estrangeira, 

provocando as mais diversas respostas, podendo ser não apenas de adesão, mas também de 

recusa, crítica e revalorização. 

 

3.1.1 A língua brasileira como herança em contexto italiano: atitudes responsivas 

 

Para refletirmos sobre essas questões, vejamos um enunciado de uma imigrante 

brasileira residente em Pescara, ao responder sobre qual seria a vantagem de usar a sua língua 

brasileira, nesse outro espaço: “Uma das maiores vantagens em usar o português 

cotidianamente é manter viva minhas raízes, minha identidade cultural. Isso de certa forma me 

deixa mais próxima do Brasil” (B4.22). 

Ressaltamos que se trata de uma brasileira que chegou à Itália há três anos sem a sua 

família, mas já estava namorando um italiano, o qual a esperava em Pescara para se casarem. 

Podemos perceber que no seu enunciado há o engajamento ao falar sobre a sua língua e as 

vantagens do uso dela, expressando sua atitude de valoração e de seu orgulho, um dado 

importante para nós, pois podemos perceber que continuar a falar sua língua é vantagem ainda. 

Assim, constrói o seu reconhecimento e se identifica de alguma maneira como “brasileira” por 

meio de sua língua. Permeia em sua voz uma defesa das vantagens em a usar, ancorada em um 

tripé: “manter viva minhas raízes”, “minha identidade cultura” e “mais próxima do Brasil”. 

Ao dizer “minha identidade cultural”, “a palavra cultura exprime precisamente um 

estilo, um modo e um jeito, repito, de fazer coisas” (Damatta, 1986, p. 12) e esse jeito próprio 

de ser brasileira, também delimita o que não é: não sou italiana, por exemplo. Com esse 

raciocínio, queremos ressaltar que a identidade, na perspectiva em que compreendemos, 

relaciona-se à alteridade, ou seja, um sujeito que se estrutura a partir de relações com as outras 

pessoas. Para Bakhtin (2003), é na relação com sua alteridade que os indivíduos se constituem. 

O sujeito se reflete e se refrata no “outro”. Assim, a brasileira vai se constituindo sempre por 

meio do “outro”, sempre em relação dialógica com o “outro”. A teoria bakhtiniana expressa 

que o eu e o outro são, cada um, um universo de valores. Faraco (2009, p. 21-22) comenta a 

esse respeito que “[...] o mesmo mundo quando relacionado comigo ou com o outro, recebe 
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valorações diferentes, é determinado por diferentes quadros axiológicos”. Nesse processo 

constitutivo, desenvolve-se uma tensa luta dialógica entre as palavras próprias e as alheias. 

Dessa forma, essa brasileira marca a sua diferença em relação ao outro e, ao marcá-la, 

constrói sua identidade centrada na tensa relação eu/outro. Parafraseando DaMatta (1986), 

podemos dizer que essa brasileira sabe que é brasileira e não italiana, porque gosta de comer 

feijoada e não um Carpaccio; porque é de Fortaleza e não de Pescara; porque, ouvindo música 

popular, sabe bem distinguir imediatamente um frevo de um samba; porque ainda fala português 

e não somente italiano. Diante desses traços, não queremos dizer que todo brasileiro sejam 

assim, mas o processo de identificação que colocamos é pensado como um fato da existência, 

da experiência, pois, 

 

a construção de uma identidade social, então, como a construção de uma sociedade, é 

feita de afirmativas e de negativas diante de certas questões. Tome uma lista de tudo 

o que você considera importante – leis, idéias relativas à família, casamento e 

sexualidade; dinheiro; poder político; religião e moralidade; artes; comida e prazer em 

geral – e com ela você poderá saber quem é quem. (DAMATTA, 1986, p.12). 

 

A exemplo dessa lista, encontramos os enunciados, abaixo, dos sujeitos da comunidade 

valorando o que pode ser tão brasileiro: 

 

B7.2 – As diferenças são muitas, mas a mais significativa é o respeito que aprendemos 

desde criança que é respeitar os idosos e os pais. Sentimos falta de poder pedir a 

benção aos sacerdotes. 

 

B7.3 - [...] nosso artesanato, nossa música, folclore, nossa linguagem e costumes 

seriam importantes para nós que vivemos longe do nosso país. Tanto para nos 

“aproximar” de nossa terra como para trazer e deixar nossa marca cultural e social 

em outro continente. 

 

B7.9 - O povo brasileiro mais tranquilo e extrovertido então é mais fácil fazer 

amizades e ter menos estresse no dia a dia o que seria muito bem vindo em Pescara 

ou na Itália em geral. 

 

B7.10 - Eu amo o estilo de vida brasileiro em geral. Eu acho que o povo brasileiro 

sabe viver e afrontar a vida muito mais de outros povos. 

 

B7.27 - A alegria e a empatia do nosso povo, aqui não existe. A nossa positividade e 

a nossa forma de encarar a vida, é o que mais eu sinto saudades. É importante porque 

define a nossa trajetória e a maneira com que encaramos os momentos mais difíceis 

e essenciais da vida. 
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Mesmo residindo em espaço italiano, em seus dizeres, ainda revelam sentimentos 

fortes até mesmo à distância. Suas posições são construídas em lugares discursivos distintos: o 

lugar do imigrante, o lugar do brasileiro. Esses lugares são construídos pelos sujeitos na sua 

relação com a língua e a história. 

Segundo Hall (2000, p. 109), a constituição das identidades ocorre por meio do 

discurso “produzidas em locais históricos e institucionais específicos, no interior de formações 

e práticas discursivas específicas, por estratégias específicas”. 

Assim, o reconhecimento da importância do uso da língua brasileira, em contexto 

italiano, ecoa em outros ditos, os quais mantêm diálogos com outras vozes, estabelecendo um 

acordo, uma consonância sobre a importância do uso de sua língua de origem em espaço outro. 

Com isso, não estamos querendo dizer que a relação dialógica é sempre um espaço de 

harmonização, mas também se constitui em “espaços de tensão entre enunciados, entre 

discursos”. Exemplificamos a seguir, como esse acento valorativo positivo de identificação, de 

reconhecimento do brasileiro é também tomado por outros enunciados de sujeitos brasileiros. 

Vejamos esses enunciados: 

 

B4.1-Usando-a, não tem como esquecer. Amo a minha língua e o meu país. Não nego 

as minhas raízes. Itália é maravilhosa, mas sou brasileiro de coração e alma. 

 

B4.3-É a minha língua, vem naturalmente. Não tem como não falar mesmo porque 

não podemos esquecer nossas raízes. 

 

B4.5- A vantagem é ter no meu coração o meu Brasil e não esquecer de falar em 

português. 

 

B4.15-Nenhuma. Procuro não esquecer a minha língua nativa. 

 

B4.24- Atualmente a vantagem é não esquecer minha língua e fazer com que meu filho 

e meu marido fazem parte e conheçam a minha língua e cultura. 

 

B4.27- Eu uso o português porque não saberia me expressar tão bem em qualquer 

outra língua. O português é minha raiz, a minha identidade cultural e social. 

 

Destacamos que B4.1 encontra-se em terras italianas há 8 anos; B4.3, há 6 anos B4.5, 

há vinte e seis anos; B4.15, vinte e três anos; B4.24, dez anos e B4.27, 4 anos. Observamos que 

o tempo de permanência em solo italiano é suficiente para que tenham adaptado nesse outro 

país. Nesse sentido, percebemos a recorrência da palavra “raízes” nos enunciados anteriores, 

possibilitando-nos a inferir o sentido de fonte, origem, princípio. Além disso, podemos perceber 
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uma vontade de manter sua língua como uma herança, no sentido de afirmarem o seu uso 

(“usando-a”, “vem naturalmente”, “ter no meu coração”, “eu uso o português”). Em suas 

vozes, parece-nos que ecoam fortemente não somente a defesa do uso de sua língua, mas 

também o desejo de se sentirem brasileiros (“sou brasileiro” “amo meu país” “não podemos 

esquecer nossas raízes”). Percebem sua língua, evidenciando uma necessidade de (re)afirmá-

la no outro espaço. Em função disso, empregam palavras, refletindo o contexto da situação em 

que vivem, ao mesmo tempo em que buscam se diferenciar do seu outro (o outro da cultura 

italiana). Além desses aspectos levantados anteriormente, identificamos em seus enunciados o 

tom positivo do uso de sua língua, que possibilita não a esquecerem, uma 

afirmação/diferenciação da sua cultura e da sua raiz. 

Em todos os enunciados anteriores (B4.1, B4.3, B4.5, B4.15, B4.24, B4.27), 

encontramos sujeitos que enunciam na primeira pessoa (Amo, não nego, é ter no meu coração, 

procuro, a minha língua, eu uso o português) com isso, criam o efeito de proximidade e, assim, 

compreendem a importância do seu uso. 

Encontramos no enunciado B4.3 uma alternância da pessoa do discurso (1.ª do singular 

para a 1.ª do plural). Com o emprego de “nós” inclusivo, há enunciativamente a junção do “eu” 

com os outros, constituindo o conjunto de brasileiros. Nessa análise, observa-se que se constrói 

o sentido de nação, referindo-se a todos brasileiros que se encontram no espaço italiano devem 

falar a língua brasileira para não a esquecerem. Portanto, não é dito “Eu não posso esquecer 

nossas raízes”, mas “(nós)não podemos esquecer nossas raízes”. Nessa relação, o eu e o outro 

representam um conjunto totalizante, apagando-se as diferenças mediante esse processo. Dessa 

forma, refuta-se um dizer contrário (a possibilidade de esquecer e não mais falar a sua língua  

de origem), estabelecendo assim uma fronteira entre um discurso que admite a necessidade de 

continuar a falá-la. Trata-se de um discurso antagônico, vindo de outro lugar, mas presente de 

forma implícita na linearidade significante do dizer, a ele incorporando-se de modo transverso 

a materialização da legitimação do brasileiro. Assim, esse princípio, denominado de dialogismo 

por Bakhtin (2003), é a constituição do discurso dividido entre o eu e o outro, os quais podem 

ser considerados como um complexo de posições sociais avaliativas. 

Em suma, como se observa nesses trechos (B4.1, B4.3, B4.5, B4.15, B4.24, B4.27), e 

em tantos outros analisados, o posicionamento identitário, sinalizado por pronomes (eu, minha) 

que se refletem na forma como falam de si, marca uma singularidade, uma tentativa de 

pertencimento, sua posição no mundo social, sua história. Assim, buscam distinguir a língua 

brasileira, de modo a conferir-lhe credibilidade. Entretanto, a língua a que chamam como 
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“minha língua”, “minhas raízes”, “minha língua nativa” não é verdadeiramente sua, pois ela 

também é a língua do outro, precede-os e a recebem como herança. Portanto, nessas condições, 

devemos reconher que 

 

[...] não é apropriado falar em termos de pertencimento quando se fala em língua 

materna. Estar em casa numa língua dita materna é um estar precário e ilusório, mais 

desejoso que real. Assim, é que não nos parece possível lançar mão da língua para, no 

interior dela e com ela, construirmos nossa identidade. A identidade não se processa 

nem mesmo na língua primeira, que supostamente nos acolhe e no interior da qual 

estaremos para sempre. Nem mesmo na língua dita materna podemos dizer “eu”. 

(BEATO, 2004, p. 168) 

 

Além desses aspectos analisados por nós, nesses enunciados anteriores, chama-nos 

atenção a escolha do verbo “esquecer”. Essa materialidade linguística revela-nos um conflito, 

pois há um esforço da manutenção e do não esquecimento de quem eram, de suas origens, de 

sua língua. Tal conflito é estabelecido, ao mesmo tempo, por continuarem a afirmar a 

necessidade de a usar, pois não querem apagar em si a sua língua, mas precisam falá-la em 

várias situações, para poderem viver bem e inserirem, em Pescara, onde antes não podiam fazer 

parte. Ou seja, um conflito que provém do choque de culturas, de línguas que se inscrevem na 

linguagem, colaborando para a construção de uma identidade híbrida, heterogênea, complexa, 

pois ouvimos de vários pesquisados, que se sentem, às vezes, brasileiros, outras vezes, italianos, 

sem nunca deixarem de ser um e outro, confusão que se materializa na e pela linguagem. 

Gostaríamos de finalizar a análise desses enunciados (B4.1, B4.3, B4.5, B4.15, B4.24, 

B4.27) ressaltando também o uso de palavras negativas, tais como: “Não nego as minhas 

raízes”, “Não tem como não falar”, “não podemos esquecer nossas raízes”, “usando-a, não tem 

como esquecer” nos enunciados anteriores. Conforme Indursky (1997, p. 213), “a negação é 

um dos processos de internalização de enunciados oriundos de outros discursos”. Assim, ao 

usar palavras de negação, esses sujeitos demarcam sua diferença, sua discordância. Assim, por 

exemplo, o sujeito do enunciado B4.1 nega uma outra voz alheia: pode esquecê-la, se não usar. 

Ao negar, recusa um dito que afirma o contrário. A negação, portanto, é um dos mecanismos 

que evidencia a presença do discurso-outro nas sequências discursivas. E para marcar esse 

antagonismo, os sujeitos desses enunciados marcam, linguisticamente, uma negativa com a 

expressão “não”. Nessa perspectiva, negando, constroem o discurso das vantagens de usar o 

brasileiro, mesmo em espaços mais restritos. 

Assim, em contexto italiano, os sujeitos brasileiros compreendem e enunciam 

responsivamente, dando entonação, ou seja, marcando nas palavras o seu ponto de vista, o valor 



98 

 

 

 

que atribuí àquele pedaço do mundo significado. Portanto, o seu dizer é um fragmento de um 

diálogo social. 

Em suas enunciações, reformulam um já dito, dando-lhe entonação, inserindo os seus 

próprios pontos de vista. Em relação a isso, Bakhtin (1997, p. 314) esclarece que  

 

a experiência discursiva individual de qualquer pessoa se forma e se desenvolve em 

uma interação constante e contínua com os enunciados individuais dos outros. Em 

certo sentido, essa experiência pode ser caracterizada como processo de assimilação 

– mais ou menos criador – das palavras do outro (e não das palavras da língua). Nosso 

discurso, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as obras criadas) é pleno de 

palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou assimilabidade, de um grau 

vário de aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos outros trazem consigo 

sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos e reacentuamos. 

 

Dessa forma, os sujeitos da comunidade pesquisada produzem os seus discursos de 

acordo com as posições diversas em relação à palavra do outro. Assim, a construção de seus 

enunciados, no processo de interação, ocorre por meio de um jogo constante entre algo 

conhecido, ou em resposta a isso.  

E a música brasileira, como discurso nacionalista, a partir de então, faz parte desse 

jogo.  Por isso, mesmo estando distante de sua terra natal, aproximam de sua língua e sua 

cultura, ao participarem de shows musicais nos quais encontram um samba, uma bossa nova, 

uma MPB tipicamente brasileiros promovidos em Pescara. É como se fosse uma necessidade, 

segundo uma brasileira a “alegria e a empatia do nosso povo, aqui não existe. A nossa 

positividade e a nossa forma de encarar a vida, é o que mais eu sinto saudades. É importante 

porque define a nossa trajetória e a maneira com que encaramos os momentos mais difíceis e 

essenciais da vida” (B7.27). 

Assim, a língua brasileira vai se estabelecendo pela música em espaço estrangeiro. 

Partimos do pressuposto que a arte musical configura-se como enunciado concreto, pois revela 

uma dada posição dos sujeitos brasileiros. Vejamos alguns enunciados apresentados na rede 

social facebook “Brasileiros em Abruzzo”.  
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  Figura 13- Print screen - Festival de músicas brasileiras 

 
Fonte: Rede social facebook “Brasileiros em Abruzzo- Itália”/2017 

 

Na figura 13, há a inscrição do enunciado verbal “Betobanda”, mas no lugar da letra 

“t”, encontramos a imagem do Cristo Redentor, o qual revela o diálogo com o espaço brasileiro, 

associando a um lugar do carvanal, do samba, das belezas naturais. Além disso, demarca a 

posição musical assumida do cantor, como também é evidenciada na expressão “ritmo Brasil”. 

Também essa posição está marcada na outra postagem, quando se apresentam os estilos 

brasileiros; “samba, bossa nova, baião...” 

Dessa forma, a música faz parte da própria constituição da identificação do sujeito 

brasileiro com a pátria distante. 

Conforme DaMatta (1984, p.19), “o que faz o brasil, Brasil não é mais a vergonha do 

regime ou a inflação galopante e “sem vergonha”, mas a comida deliciosa, a música envolvente, 

a saudade que humaniza o tempo e a morte, e os amigos que permitem resistir a tudo…” 

Portanto, estar em Pescara, pode significar deixar os amigos, a família ou parte dela, 

talvez alguma pessoa especial, distanciar-se de um país inteiro com seus aspectos culturais, 

históricos, geográficos, políticos etc. Porém, o convívio com a música possibilita fazer com que 

se reconheçam, sintam-se como brasileiros nos mínimos e mais variados gestos, uma vez que 

ela é algo que lhes possibilita manter sua singularidade, sua língua, em contexto italiano. Por 

isso, é preciso participarem em eventos musicais, permitindo-lhes resistir ao controle que lhes 

é determinado para o uso de sua língua. Tivemos a oportunidade de participar de alguns shows 

e pudemos perceber que havia muitos italianos nessas apresentações musicais. Com isso, 

reforçamos a nossa defesa de que a música é também uma forma de divulgar a língua brasileira, 

no contexto italiano. 

Mas, falar a língua brasileira, nesse espaço, não é uma constância na prática diária dos 

sujeitos brasileiros, pois há outros enunciados com tons polêmicos que estabelecem a 
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desvantagem do uso da língua brasileira, por “alguns brasileiros”, como podemos perceber nos 

enunciados seguintes:  

 

B4.12- No meu dia a dia uso só italiano. O português só para falar com os brasileiros. 

 

B4.14- Infelizmente em Pescara não há muitas vantagens, visto que não é uma língua 

que comercialmente tenha tanto valor. 

 

B4.19- Praticamente uso pouco essa língua (a utilizo só para comunicar com as 

minhas irmãs) Estou esquecendo. Se conseguisse conhecer outros brasileiros eu 

poderia praticar mais essa língua e manter minhas raízes.  

 

O dizer de B4.12, com relação à língua, revela-nos um sujeito dividido, já em sua 

constituição e em relação com a sociedade e com a história. Ele admite que utiliza o brasileiro, 

porém enfatiza que é por necessidade, orientando seu dizer, por meio do advérbio só, revelando 

que também pode falar a língua brasileira, mas com restrições, o que reflete um posicionamento 

menos favorável frente ao uso da sua língua no seu cotidiano. O uso do advérbio de exclusão 

“só”, na verdade, em B4.12, é permeado pela pluralidade vocal. De fato, ressoam nele vozes 

que orientam para a possibilidade de uso de uma língua ou outra. Podemos verificar que a sua 

língua de herança pode ainda ser falada, já que é inevitável encontrar-se, mesmo que 

virtualmente, com amigos brasileiros. 

Por meio da materialidade linguística “infelizmente”, em B4.14, marca-se o 

posicionamento negativo em relação ao uso do brasileiro em Pescara. Ao modalizar o seu 

discurso, temos, no caso, um sujeito que lamenta a impossibilidade do uso de sua língua. Porém, 

quando diz “... não é uma língua que comercialmente tenha tanto valor” manifesta os motivos 

sobre a impossibilidade de usar a língua em território italiano. Dessa forma, é possível 

compreendermos que o seu dizer não é simplesmente uma reação emotiva, mas “um movimento 

da consciência responsavelmente consciente, que transforma uma possibilidade na realidade de 

um ato realizado, de um ato de pensamento, de sentimento, de desejo, etc.” (BAKHTIN, 2010b, 

p. 91). Assim, percebemos que o brasileiro é visto com menor valor em comparação as outras 

línguas estrangeiras, como o inglês, o italiano, a exemplo. Dessa forma, o sujeito brasileiro, 

desse enunciado, não apreende a necessidade de falar mais de uma língua para poder favorecer-

lhe, inclusive, a inserção no mundo do trabalho.  

 B4.19, ao usar pouco a sua língua, alega perder o domínio para a falar. Para esse 

sujeito poder falar sua língua, é necessário o seu uso frequente, mas, nas condições em que se 

encontra, não lhe é possibilitado fazer isso. 
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Mesmo que o desejo do uso da língua brasileira seja algo necessário para B4.22- B4.3- 

B4.27, para B4.12- B4.13, B4.14, B4.19, esses constroem uma ideia diferente por não se 

identificarem certo valor para o seu emprego na Itália. Dessa forma, nesse contexto, os seus 

enunciados, que materializam os discursos sobre o uso da língua brasileira, apresentam uma 

dimensão avaliativa e expressam um posicionamento social, marcam suas posições de valor, 

demarcando visões distintas. Acreditamos o que está em jogo não é uma negação/aceitação das 

origens, mas um reconhecimento de que, ao reivindicá-las, esses sujeitos reconstroem-nas. 

Porém, esses sujeitos, ao produzirem seus enunciados, estão inseridos em um campo de luta, 

no qual emitem suas propostas comunicativas e seus valores que podem não serem as mesmas. 

Com essa forma de pensar, ao conceber os enunciados como dialógicos, os estudiosos russos 

não colocam como necessariamente um entendimento, acordos, mas são também espaços de 

tensão entre vozes sociais e estão, impreterivelmente, ameaçadas por tensões. É nesse sentido 

que podemos considerar a palavra (discurso) como um resultado de lutas simbólicas pelas quais 

os sujeitos defendem e apresentam suas visões de mundo. 

 

Sabemos que cada palavra se apresenta como uma arena em miniatura onde se 

entrecruzam e lutam os valores sociais de orientação contraditória. A palavra revela-

se, no momento de sua expressão como o produto da interação viva das forças sociais. 

(BAKHTIN e VOLOCHINOV, 2014, p. 67) 

 

Ao dizer que a palavra é o espaço de tensão, ou melhor, a arena para estabelecer a luta, 

nas diversas situações de comunicação, entendemos que ela não gera somente acordos, 

convergências, mas também a divergência, o desacordo, o embate, a recusa. Assim, o sujeito 

brasileiro imigrante, ao afirmar ou negar as vozes que ecoam nas diferentes situações 

enunciativas, (des)valoriza ou (des)legitima o uso de sua língua. 

Diante do exposto, fica evidente que os dizeres desses sujeitos dessa comunidade 

relacionam-se por meio de diferentes sentidos e valores em relação a sua língua brasileira, um 

acordo ou um desacordo para usá-la. Ou seja, cada dizer desses sujeitos correlaciona-se com a 

realidade vivenciada por eles, evidenciada pela entonação expressiva. Por meio desse 

raciocínio, podemos, em nossa pesquisa, compreender como esses sujeitos (con)vivem com a 

coexistência de forças que colocam em tensão os valores ideológicos do seu grupo sobre o uso 

do brasileiro. 

Assim, esses sujeitos, mesmo que estejam em outro espaço (Pescara), constroem 

novas significações, ao usarem o brasileiro, por serem constituídos por histórias, experiências, 

relações que atravessam a sua visão de mundo. 
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E, ao enunciarem, nunca falam solitariamente, pois o seus dizeres ganham “vida 

somente na enunciação em contexto sociocultural no qual tem existência” (FERNANDES, 

2008, p. 26). Ou seja, “tudo o que se diz é resposta a um dizer anterior” (FERNANDES, 2011, 

p. 243), o qual estabelece um diálogo com o que se diz. É por meio desse diálogo que, 

 

[...] o enunciado se constrói levando em conta as atitudes responsivas, em prol das 

quais ele, em essência, é criado. O papel dos outros, para quem se constrói o 

enunciado, é excepcionalmente grande, [...] esses outros, para os quais o meu 

pensamento pela primeira vez se torna um pensamento real [...], não são ouvintes 

passivos, mas participantes ativos da comunicação discursiva. (BAKHTIN, 1997, p. 

321). (grifo nosso) 

 

Com essa compreensão sobre a importância do papel dos outros para se constituir o 

enunciado, devemos entender as interações verbais da comunidade de falantes do brasileiro não 

somente como uma conversa realizada pessoalmente entre seus elementos, em suas casas, ou 

por qualquer meio de comunicação, mas como as plurais e as polissêmicas vozes possíveis que 

atravessam os dizeres desses sujeitos. Nesse sentido, na interação verbal, vista pelo olhar 

bakhtiniano, os sujeitos estabelecem trocas entre si, construindo sentidos. 

Com esse apontamento, entendemos que os falantes do brasileiro em Pescara 

constituem-se na relação que estabelecem com o outro, por meio da interação.  

Dessa forma, esse processo é pensado por Bakhtin (1997, p. 348) como 

 

[...] o diálogo inconcluso. A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar 

do diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar, etc. Nesse diálogo o homem 

participa inteiro e com a toda a vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o 

espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra entra 

no tecido dialógico da vida humana, no simpósio universal. (grifos do autor). 

 

Ao caracterizar o "diálogo como inconcluso", podemos pensar os enunciados dos 

pesquisados por nós, nessa mesma perspectiva, pois as suas palavras movimentam, relacionam-

se, expressam seus pontos de vista em relação aos seus valores sociais. Portanto, nessas 

condições, ocupam uma posição frente ao outro, constituindo e dando prosseguimento aos 

dizeres, em uma cadeia (Bakhtin, 2003). Enquanto enunciadores, os sujeitos da comunidade em 

Pescara, ao usar a língua brasileira, atualizam, acrescentam, questionam, afirmam, contestam, 

concordam etc. sobre a sua condição de falante do brasileiro, sobre sua cultura, sobre sua 

identidade, em contexto italiano, formando um elo discursivo. 

Nessa perspectiva, podemos observar o enunciado abaixo, o qual também faz parte 

desse diálogo sobre o uso da língua brasileira, dito por um esposo de uma italiana, ao responder 
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no questionário sobre quais seriam as utilidades da língua brasileira na sua vida conjugal e 

social. Vejamos, a seguir. 

 

I2.1 O uso da lingua portuguesa passou a fazer parte da minha vida a partir do 

momento que fui para o Brasil. Faço uso diariamente do idioma no meu cotidiano com 

minha esposa aqui na Italia, com seus familiares trave de ligaçoes telefonicas. Faço 

uso do idioma socialmente pois tenho muitos amigos brasileiros e isso facilita muito 

na minha interaçao com os mesmos. Tambem ajuda culturalmente, pois sou um 

amante da cultura brasileira, leio livros, pesquiso sobre a arte, escuto musicas, leio 

artigos sobre politica, economia e as religioes predominantes no Brasil. Sou um 

amante da cultura brasileira.  

 

Reafirmamos que, para refletir o ato enunciativo de forma fidedigna, mantivemos, no 

registro, a modalidade escrita usada pelo sujeito italiano. É importante ressaltarmos que esse 

sujeito italiano, ao responder o questionário, das nove perguntas apresentadas, sempre registra 

suas repostas no brasileiro. Ao enunciar, por duas vezes, ser “amante da cultura brasileira” 

exprime uma postura avaliativa e situa a enunciação axiologicamente, estabelecendo um 

sentimento de vínculo em relação à cultura brasileira que se realiza tão somente por meio do 

uso da língua brasileira. Dessa forma, revela um movimento valorativo, um julgamento de valor 

com caráter altamente enaltecedor, pois apresenta deferência à língua brasileira. A expressão 

valorativa, por meio da entonação, não deve ser compreendida apenas como um ato da 

individualidade desse sujeito, pois se configura a partir de um horizonte social compartilhado, 

“um eu somente posso realizar-se na palavra se se apoia nos ‘outros’” (VOLOCHINOV, 2011 

p. 158). Essa língua, como sua língua de herança, estabelece sua identificação cultural, interação 

com amigos brasileiros, manutenção de laços afetivos (comunicação com a esposa e com a 

família dela). Assim, esse sujeito italiano encontra-se em sua terra natal, mas insere à distância 

na língua, na cultura brasileira. Por outro lado, os sujeitos brasileiros não vivem mais na sua 

terra natal, porém tentam preservar sua língua, suas origens à distância.  

 

3.1.2 O discurso da culinária como valoração sobre o Brasil e os brasileiros 
 

Além da música, encontramos também a materialização do discurso da culinária 

brasileira, enquanto enunciado, como outro modo de representar os valores e a práticas 

discursivas dessa comunidade. Conforme uma brasileira, “devido a grande diversidade no 

Brasil, é difícil dizer, mas a culinária [...] ser tão importante ao povo. [...] (B7.4). 
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 “Acreditamos que a comida é algo que define um domínio e põe as coisas em foco, 

[...] alguma coisa que ajuda a estabelecer uma identidade, definindo, por isso mesmo, um grupo, 

classe ou pessoa” (DAMATTA, 1984, p. 37). 

 

 Figura 14- Print screen - Culinária brasileira 1 

 

 Fonte: Rede social facebook “Brasileiros em Abruzzo- Itália”/2017 

 

As postagens acima revelam-nos não apenas uma materialidade visual, mas, 

principalmente, enunciados historicamente situados, nos quais se materializam os projetos de 

dizer dos sujeitos brasileiros e, portanto, revelam seus horizontes apreciativos e suas entonações 

expressivas sobre a prática alimentar específica do Brasil que se fundem com o material 

semiótico, o que lhe garante o caráter dialógico. Dessa forma, feijoada, arroz e feijão, quibe 

frito são práticas culinárias do Brasil. Ao postarem os pratos típicos brasileiros, os sujeitos 

brasileiros reforçam sua identidade, por meio de seus hábitos alimentares. Assim, apresentam 

comidas que enfatizem as raízes, a “continuidade”, a “memória” e a atemporalidade desses 

aspectos identitários associados ao Brasil pela culinária. Nesse contexto, o seu passado é 

ressignificado no presente. Dessa forma, podemos dizer que a feijoada, o arroz soltinho, por 

exemplo, marca o que ficou em outro lugar e tempo. 

Portanto, representam os seus hábitos alimentares, aproximam o que não é possível 

terem sempre no outro espaço. Ao enunciar “hoje comida brasileira em casa”, por exemplo, na 

segunda postagem, há a negação de outras culinárias que não pertençam ao contexto brasileiro, 
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mas aproxima o que lhe fica distante. Assim, estabelece um processo de inclusão e exclusão, 

demarcação de fronteiras. Desse modo, ao situar o campo culinário em casa, exclui a comida 

italiana, nesse momento e nesse espaço.  

Outros signos que estão compondo a decoração da mesa, na primeira postagem, 

chamam-nos atenção: confetes, serpentinas, máscara, caipirinha. Cremos que esses signos 

estabelecem o diálogo com a festa do carnaval, um dos elementos de identificação brasileira, 

dando a entender que esses valores (feijoada mais carnaval) fazem parte de um conjunto cultural 

específico do Brasil.  

DaMatta (1986, p. 18) pondera, entre outras coisas, o que faz com que um indivíduo 

se identifique como brasileiro:  

 

Quando eu defini o ‘brasileiro’ como sendo amante de futebol, da música popular, do 

carnaval, da comida misturada, dos amigos e dos parentes, dos santos e dos orixás 

etc., usei uma fórmula que me foi fornecida pelo Brasil. O que faz um ser humano 

realizar-se concretamente como brasileiro é a sua disponibilidade de ser assim.  

 

Assim, o sujeito brasileiro, nas postagens, fornece a “fórmula” que habita no seu 

imaginário, resgata os valores do Brasil pelos diversos sabores culinários que normalmente 

estão na mesa do brasileiro, como podemos também perceber no enunciado abaixo: 

 

  Figura 15- Print Screen Culinária brasileira 2 

 

Fonte: Rede social facebook “Brasileiros em Abruzzo- Itália”/2017 
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Dizer que acabou de “cozinhar almoço bem brasileiro, strogonof...” é uma fórmula 

fornecida pelo brasileiro. Portanto, os membros do grupo apoiam-se em elos de continuidade 

com suas comidas e sentimentos, mesmo que seja difícil encontrar produtos de origem brasileira 

em Pescara. 

E continuando essa cadeia discursiva ininterrupta, vejamos outros enunciados: 

 

B3.3 - Normalmente em minha casa faço sempre pratos tipicamente brasileiros. 

Quando recebo visitas de italianos principalmente, gosto de cozinhar meus pratos 

preferidos e fazê-los provar. Também em casa de outros brasileiros nosso costume 

predomina. 

 

B3.10 - Quando a minhas saudades pelos pratos brasileiros eu como arroz e feijão, 

farofa, couve. Não costumo comer em casa pratos brasileiros porque não existe em 

Pescara lojas que vende ingredientes para cozinhar. Quando posso vou para 

restaurantes Brasileiros. 

 

B3.27 - Se quero comer comida brasileira, como em casa. Moro em um “paese” da 

província de Pescara e aqui de culinária brasileira não existe absolutamente nada. Já 

aconteceu de comer pratos típicos do Brasil na casa de uma amiga brasileira. Arroz 

e feijão é sagrado e tento comer semanalmente e claro, meu filho e meu marido comem 

também. 
 

No enunciado de B3.3, ao enunciar que gosta de fazer pratos para as visitas de italianos 

e os faz prová-los, o sujeito enunciador tenta afirmar e reafirmar o orgulho da culinária 

brasileira, marcando a diferença e reafirmando sua identidade pela comida. Assim, por meio de 

seu enunciado, percebemos a demarcação de seus valores, mesmo recebendo o outro (italiano) 

em sua casa. Apreendemos que a presença de um italiano em seu lar é uma prática social que 

pode demonstrar a integração, mas também pode marcar a diferença, não pela língua, mas pela 

comida. Assim, servir pratos brasileiros estabelece demarcação de espaço, o que nos leva a 

considerar que a culinária, elemento cultural, pode integrar e separar os dois países (Brasil e 

Itália). Mesmo que os sujeitos italianos(as) comam a comida “tipicamente” brasileira, ao 

enunciar a expressão “fazê-los provar” ecoam vozes que estão em tensão, em uma arena, na 

qual prevalece o lado brasileiro. 

Os enunciados anteriores (B3.10, B3.27), portanto, revelam o constante diálogo, que 

estabelecem, em alguns momentos, uma aproximação com a culinária brasileira e um 

distanciamento, em outros momentos, devido às dificuldades de acesso, como identificamos 

nos enunciados seguintes: “não costumo comer em casa pratos brasileiros porque não existe 
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em Pescara lojas que vende ingredientes para cozinhar” e “e aqui de culinária brasileira não 

existe absolutamente nada”. 

E esse distanciamento também pode ser encontrado, no enunciado seguinte: 

 

B3.20 – Da culinária brasileira não faço tanto uso dela, uma vez que sou bisneta e 

neta de italianos, então, em casa já se consumia e utiliza a culinária italiana. Cresci 

no Brasil com a cozinha italiana. Mas as vezes sinto falta do meu pão de queijo e o 

preparo em casa. Sem falar do doce de leite, do pudim, do frango com quiabo, são 

receitas que aprendi e gosto muito e algumas vezes durante o ano, preparo com prazer 

em casa. 

 

Por meio desse dizer, encontramos um sujeito dividido, pois ao mesmo tempo é um 

pouco brasileira e um pouco italiana. Mas, sua identidade não é estabelecida por um discurso 

da culinária brasileira, mesmo que ainda sinta falta dos pratos tipicamente brasileiros, tais 

como: pão de queijo, doce de leite, pudim, frango com quiabo. Essa revelação está permeada 

por (des)encontro, (des)acordo: ser brasileira e ser italiana. A justificativa dada por ela (ser um 

pouco italiana) respalda-se nos laços sanguíneos: “sou bisneta e neta de italianos, então, em 

casa já se consumia e utiliza a culinária italiana”, ou melhor, nas negociações com os laços 

de parentesco. Assim, nesse lugar de fala, revela-se como híbrida, não apenas do ponto de vista 

biológico, mas também do ponto de vista cultural. O enunciado “cresci no Brasil com a cozinha 

italiana” revela-a entre-lugares, entre-línguas, entre-culturas, entre-nações. Assim, essa 

brasileira e também italiana encontra-se entre-aqui-lá, lugares que se completam, misturam as 

culturas, as nações.  

E nesse universo de valorações brasileiras, podemos observar outros discursos que vão 

sendo tecidos em uma trama sobre a brasilidade.  

 

3.1.3 O discurso da brasilidade como valoração sobre o Brasil e os brasileiros 
 

A brasilidade “é um estilo, uma maneira particular de construir e perceber a realidade” 

(DaMatta, 1986, p.6). Isso significa dizer que a língua, as práticas culturais são referências para 

os sujeitos brasileiros poderem sentir-se como brasileiros. Porém, esses sujeitos vivenciam uma 

forte ambivalência, quando possuem referências de sua cultura de sua língua divididas entre um 

lá e aqui, um antes e depois da emigração.  
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B7.20 [...] fica difícil se criar um vínculo quando tantos brasileiros aqui residentes 

possuem tantos interesses divergentes e desinteressados no que se refere ao Brasil. 

[...] 

 

Assim, ser brasileiro na Itália é muito diferente de ser brasileiro no Brasil, pois 

significa deixar de fazer parte de uma maioria para fazer parte de um grupo minoritário. E nesse 

outro espaço, a sua imagem, pelos estrangeiros, está construída e associada à carnaval, ao 

samba, ao futebol, à sexualidade, entre outras. Será que essa imagem é somente construída pelos 

estrangeiros? Para refletirmos sobre essse aspecto, vejamos a figura seguinte. 

 

   Figura 16- Stand do Brasil na "Festa dei Popoli" realizada em 2016  

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora/ 2017 

 

 

Ressaltamos que a fotografia apresentada não foi tirada por nós em 2017, momento 

em que estávamos em Pescara. Mas, conseguimos adquiri-la por meio de uma brasileira que 

fazia parte da organização do evento, em 2016. Selecionamo-la para fazermos análise porque 

percebemos que, segundo a organizadora do stand brasileiro, nesse ano, a exposição do corpo 

nu da sambista gerou conflitos e produção de enunciados de desvalorização da mulher 

brasileira. Diante dessas informações, acreditamos que esse corpo, enquanto enunciado, 

(re)significa nesse espaço/tempo. Ao olharmos para o enunciado em questão, é possível 

estabelecermos uma relação dialógica entre o corpo da mulher e o carnaval, pois nele o carnaval 
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aparece como o grande operador discursivo. Acreditamos que estar seminua em um carnaval é 

uma construção discursiva social e histórica cujos resquícios ainda hoje ecoam por meio de 

inúmeras vozes solidificando a identidade brasileira. Assim, esse corpo assume uma tomada de 

posição em relação ao discurso carnavalesco e também ao discurso sexual/sensual do feminino, 

produzindo e estabelecendo modos de pensar sobre o feminino. Em relação à sexualidade do 

corpo da brasileira e ao seu jeito extrovertido de ser (estar com pouca roupa e rebolar), de certa 

maneira, dialoga com o discurso sobre as brasileiras como objetos de desejo e prazer que por 

muito tempo foi estabelecido pelo discurso da mídia. Os enunciados em questão revelam a 

tomada de uma posição axiológica dos sujeitos brasileiros em relação ao que consideram como 

características e atitudes que funcionariam no sentido de legitimar a sua brasilidade. Assim, 

valores como futebol, samba e carnaval são inscritos no signo não verbal, na exposição do stand 

brasileiro, permitindo-os se identificarem e se constituírem em um grupo, ou uma nação nesse 

momento da festa dei Popoli. Ressaltamos que no caso das reflexões que já fizemos, podemos 

afirmar que a construção da brasilidade por esses sujeitos brasileiros é consequência das 

discursivizações, já cristalizadas, legitimadas. E os sujeitos brasileiros desejam isso, na itália, 

como podemos observar no enunciado seguinte: 

 

B7.3 A dança brasileira como samba seria fantástico. As nossas tradições, 

manifestações populares, assegurando assim que filhos de brasileiros aqui possa 

conhecer nossa herança cultural [...].  Tanto para nos “aproximar” de nossa terra 

como para trazer e deixar nossa marca cultural e social em outro continente. 

 

Mas, essa posição valorativa (axiológica), entra em desacordo com outros enunciados. 

Vejamos: 

 

B6.22[...] mostrar que o Brasil não é só feito de belas praias, samba e bossa nova 

como muitos imaginam. [...] 

 

B6.25 “[...] infelizmente para muitos italianos que não conhecem a cultura brasileira, 

acham que todos os brasileiros vivem de samba, futebol e praia. Criando um rótulo.  

 

A partir desses enunciados, percebemos que há outras vozes atravessando o dizer do 

sujeito brasileiro de uma avaliação depreciativa sobre um imaginário do Brasil. Os sujeitos 

brasileiros, ao enunciarem, constroem uma resposta, uma atitude responsiva ativa frente aos 

“rótulos” criados sobre o Brasil. Assim, as palavras dos outros (italianos), que perpassam seus 

enunciados são por eles não somente assimiladas, mas também reestruturadas e modificadas. 
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Novamente encontramos a negação sendo empregada e, nesse sentido, entendemos que se nega 

as designações constituídas histórica e socialmente sobre o Brasil. Com o uso do advérbio “só”, 

o sujeito brasileiro, de forma responsiva, reafirma o que outros dizem sobre o Brasil, mas, 

também, considera que há outras designações que estão‘fora’ dos dizeres em geral. Além disso, 

a palavra “muitos” envolve uma avaliação apreciativa de outros sobre o imaginário construído 

sobre o Brasil e, segundo o sujeito brasileiro, não são poucos e nem específicos, pois podemos 

entender que a palavra “muitos” se refere aos italianos e também a outras nacionalidades.  

No enunciado B6.25, o sujeito brasileiro valora negativamente o desconhecimento dos 

italianos sobre a cultura brasileira, apresentando em seu enunciado uma ativa posição 

responsiva, discordando das representações constituídas do Brasil. Portanto, ao enunciar, 

considera o que já foi dito pelos italianos, questionando-os até que ponto conhecem a cultura 

brasileira para não criarem um rótulo. É possível dizer que o processo de formação de uma 

identificação brasileira se dá pelo olhar do Outro (sujeito na/pela linguagem), encarnado na 

figura do italiano, cujos valores axiológicos dão-se como “fanfarrões”. É importante chamar a 

atenção para o modo como, ao falar dos brasileiros, não se fala de um, individualmente, de certo 

modo se diz na coletividade e são ditos pluralmente: Todos. Nesse caso, no dizer sobre o povo 

em conjunto, ainda que negativamente, brasileiros se inscrevem no discurso de “conhecimento” 

desse povo na coletividade, como reafirmação do discurso de unidade, de igualdade, de 

homogeneidade que insiste em permanecer ao longo do tempo. Portanto, em relação às vozes 

que contituem uma valoração depreciativa sobre o brasileiro, o enunciado seguinte revela uma 

tomada de posição e instaura uma espécie de coral de apoio como forma de responder à 

subversão da ordem feita por um conjunto do qual faz parte.  

 

B6.9 – [...] existe muitos preconceitos e enganos a respeito do Brasil e dos Brasileiros, 

então aprender sobre as características do povo brasileiro e seus costumes ajuda a 

esclarecer os mal entendidos e gerar um respeito maior pelos estrangeiros brasileiros. 

 

Com esse mesmo raciocínio, vejamos outro enunciado que alimenta essa cadeia da 

comunicação discursiva, apoiando-se em sentidos anteriores e projetando outros a partir de si 

 

B1.27- [...] O italiano é racista, mas quando se trata de brasileiros eles são mais 

maleáveis. As coisas mudam quando colocamos a questão de gênero em evidência. O 

homem italiano corteja a mulher brasileira, talvez pelo esteriótipo que carregamos 

como “mulheres fáceis”, já a mulher italiana muda o foco tendo mais curiosidade em 

saber da nossa cultura[...]. 
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Ao dizer “pelo esteriótipo que carregamos”, edifica-se a já-ditos e projeta, ao mesmo 

tempo, discurso outro (mulheres fáceis) que surge como resposta a ele. Mas designa uma 

relação de tensão entre as duas vozes o que supõe, necessariamente, uma diferença entre elas. 

Assim, o sujeito brasileiro apropriando-se desse mito-dizer machista e refratando-o para 

comentar uma situação ocorrida, sendo mulher, acaba por, dialogicamente, mostrar 

inconsistências desse discurso machista tomado à constituição do seu enunciado, instaurando, 

assim, em sua enunciação, uma valoração negativa a ele. Com essa perspectiva, as suas palavras 

revelam valores e delineiam a própria relação eu-outro, edificando um discurso com tom, com 

um ponto de vista que corresponde a apreciações negativas endereçadas aos italianos que 

desvalorizam a mulher brasileira. Portanto, o sujeito constrói seu dizer sobre os italianos, 

revelando-os como maleáveis quando se trata de questão de gênero, no caso, o feminino, 

principalmente a mulher brasileira, afinal já foi construído o seu estereótipo pelas vozes sociais. 

Ao enunciar, o sujeito enunciador marca a expessão “mulheres fáceis” com aspas delimitando 

o que já foi dito sobre as brasileiras e, ao dar visibilidade a essa outra voz, pode distanciar-se 

desse dizer que não é seu. Estilisticamente, por meio desse destaque, o enunciador imprime 

uma tonalidade irônica ao expor diretamente um discurso já dito e aceito socialmente. Esse tom 

dado pelo sujeito brasileiro coloca em foco um ponto de vista sexual do italiano por cortejar a 

mulher brasileira. Assim, esse dizer faz-nos acreditar que o sujeito “homem italiano” age de 

acordo com os valores sociais constituídos historicamante. Portanto, pode-se perceber que o 

sujeito tem uma atitude responsiva frente aos discursos que circulam socialmente. Assim, esse 

enunciado dito por um sujeito imigrante cria um discurso que reflete e refrata o que considera 

sobre os brasileiros e sobre os italianos, dando uma interpretação, axiológica, ao enunciar e 

essa, por sua vez, sempre será social e histórica. 

Muito dessa imagem do Brasil no exterior: as baianas, o Rio de Janeiro, o samba e o 

carnaval ainda estão muito presentes no imaginário dos sujeitos brasileiros. Em 2017, no stand 

brasileiro, na festa dei Popoli, encontramos a representação de Carmen Miranda focada no ar 

tropicalista. 
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  Figura 17- Stand do Brasil na "Festa dei Popoli" realizada em 2017 

 
Fonte: Arquivo pessal da pesquisadora/2017 

 

Assim, o paraíso tropical, provavelmente inspira e guia, é recriado com o apoio e 

conhecimento dos próprios sujeitos brasileiros. Carmen Miranda, (re)significada enquanto 

discurso, também representa o carnaval brasileiro. Que sentido tem para o sujeito brasileiro, em 

contexto italiano, a Carmem Miranda? Rodrigues (2003, p.63) nos ajuda a responder, ao dizer 

que o “discurso intervém, como rede de sentidos construídos na/através da língua, pela qual o 

sujeito se constitui e se relaciona com o mundo, através da qual a vida social se torna possível”. 

Ou seja, do ponto de vista discursivo, o que não se apresenta é trabalhado na base de um 

imaginário como memorizado, e cada discurso, ao pressupor esse imaginário, recorre à 

(re)construção, dando lugar a um movimento de reformulações, constituindo uma rede de 

sentidos. 

 Portanto, a sambista, representada em 2016 no stand brasileiro, e Camem Miranda, 

em 2017, são materialidades discursivas que se entrecruzam, que dialogam, que se enredam 

marcando os valores e legitimando a brasilidade desse grupo que se encontra fora do seu país. 

Além do corpo erotizado e do carnaval, encontramos no stand brasileiro outros signos 

ideológicos, como podemos constatar na imagem abaixo: 
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Figura 18- Stand do Brasil na "Festa dei Popoli" realizada em 2017 

 

 Fonte: arquivo fotográfico pessoal / 2017 

 

Araras, bola e frutas fazem parte do imaginário desses sujeitos brasileiros, enquanto 

signos ideológicos, os quais refletem e refratam um ponto de vista específico (BAKHTIN e 

VOLOCHINOV, 2014). Esse espaço, com caráter universalizador, acaba por conformar todo 

um grupo de brasileiros em torno de um sistema simbólico. As representações estão 

condicionadas ao universal, gerando símbolos identitários que pareçam homogêneos, claros e 

eternos no intuito de se realçar diferenças, com os outros países ou o que é comum para os 

brasileiros. Para isso, é necessário que sejam expostos elementos que os diferenciam de um 

outro (cubano, venezuelo etc). 

Assim, dialogicamente, o sujeito brasileiro expõe nesse espaço, que é heterotópico, 

imagens de enunciados anteriores que constituem a identidade brasileira, mas, por meio de um 

tom alegre, revela a entonação e expressividade do enunciado, dando-lhe, portanto, novos 

sentidos. Ao serem expostos no stand brasileiro, como é possível observarmos, evocam outros 

enunciados, refletindo-os e refratando-os. Assim sendo, antigos valores são retomados, mas 

novos sentidos são construídos e outras posições de valor são evocadas, que, desde o 

descobrimento do Brasil, com a carta de Pero Vaz de Caminha já revelava a natureza 

exuberante, rica e exótica, do Brasil.  

Portanto, a arara também descrita por Caminha ainda está presente e constituída no 

imaginário dos sujeitos brasileiros em Pescara. É importante considerar que, colocando em 

relação língua e discurso, é interessante observarmos a construção de sentido desse processo de 



114 

 

 

 

designação desses elementos expostos, entendemos, por exemplo, que a arara, enquanto 

enunciado, dialoga com os discursos existentes desde os relatos dos navegantes portugueses, 

nos quais ecoavam suas vozes enunciando, na posição de descobridores, a “descoberta” do 

“paraíso” terrestre. Assim esses signos imagéticos, adquirem um valor axiológico nesse espaço, 

ao se referirem a um discurso anterior (voz do colonizador), carregando uma visão de mundo 

materializada semioticamente, demarcando as experiências históricas e sociais desse grupo de 

brasileiros. Dessa forma, o sentido simbólico histórico do descobrimento do Brasil é retomado 

em diferentes materialidades que ocupam o mesmo espaço. Trata-se, portanto, de um diálogo 

da voz dos sujeitos brasileiros com a voz dos sujeitos colonizadores.  

Portanto, ao analisarmos esses enunciados, podemos afirmar que os brasileiros que 

vivem na Itália atualizam os sentidos de formulações passadas, que já foram feitas, que já foram 

enunciadas, produzindo peculiares sentidos sobre seu país, unindo futebol, samba (carnaval), a 

tropicalidade para (de)marcarem sua brasilidade. Um dos símbolos que singulariza essa 

identidade é a bandeira, a qual é apresentada para limitar fronteiras e também para dizer que 

esse espaço (stand) pertence aos brasileiros e não a outros, marcando assim também a diferença. 

Evidenciamos também o discurso da brasilidade por meio das cores verde e amarelo nas roupas, 

na decoração, promovendo o diálogo com a palavra “Brasil”. Enfim, ao relacionarmos um 

discurso ao outro, podemos apreender o dialogismo em sua historicidade. 

Após termos analisados vários enunciados da comunidade de falantes do brasileiro, 

percebemos que, ao retomarem discursos dos outros, como vimos, esses sujeitos apreciam, 

avaliam, reforçam seus pontos de vista, a partir da escolha das palavras e das formulações que 

se dão no enquadramento do discurso reportado. Promovem, através de seus projetos 

enunciativos, reacentuações apreciativas do discurso de designações dos brasileiros(as), a fim 

de se posicionarem em relação ao uso da língua brasileira ao Brasil, defenderem os seus valores 

e pontos de vista, refutarem opiniões contrárias etc. Nessa perspectiva, compreendemos que 

esses sujeitos, ao enunciarem, sempre marcam (des)acordos. 

Porém, “dois enunciados alheios confrontados, que nada sabem um do outro, se 

querem tocar, ainda que de leve, o mesmo tema (pensamento), entram inevitavelmente em 

relações dialógicas entre si. [...].” (BAKHTIN, 2016, p. 88). Ao olharmos para os enunciados 

dos sujeitos pesquisados por nós, compreendemos que os sentidos não estão dados nos próprios 

enunciados, mas no encontro de palavras e de vozes estabelecidos entre eles.  

Se tudo na vida é conflito, como diz Bakhtin (2015), é presumível a existência das 

forças centrípetas e centrífugas nos dizeres desses sujeitos pesquisados por nós, já que são 
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realizados por distintos sujeitos que falam e agem com/pela língua brasileira de forma também 

distinta. Vejamos a seguir sobre essas forças. 

 

3.2 O bilinguismo: o movimento das forças centrípetas e centrífugas no discurso 
 

Quando explanamos sobre a perspectiva dialógica bakhtiniana, por meio dos 

enunciados produzidos pelos sujeitos da comunidade em Pescara, no tópico anterior, 

percebemos a constituição de pluralidade de vozes (que constituem diferentes posições e 

valores) que atravessam os enunciados desses sujeitos ao se posicionarem sobre a questão do 

uso da língua brasileira. 

Porém, essas vozes geram uma tensão, já que é por meio de suas enunciações que há 

seus pontos de vista e contruções dos (pre)conceitos sociais. Além disso, no que diz respeito à 

língua, os sujeitos brasileiros que se encontram em espaço outro, também devem falar o italiano 

a fim de que possam se inserir no trabalho, na escola, no transporte, no comércio etc. e também 

serem aceitos. Porém, quando esses sujeitos tentam também falar a sua língua, como já 

dissemos no capítulo 2, nesta tese, só pode ser usada em lugares restritos, como exemplo, em 

meio familiar. Não é só o ato de se comunicarem por meio dela, mas saberem negociar, 

(re)significá-la. Porém, conforme Benedini (2015, p.48), “o contato-confronto-conflito entre 

duas ou mais línguas e culturas pode criar condições favoráveis ou não para o desenvolvimento 

do bilinguismo”.  

Concordamos com Benedini, pois a partir do que foi dito no capítulo 2, “alguns grupos 

aprendem a língua da região como no caso das famílias de imigrantes que não têm outra 

alternativa para adaptar-se à nova nação” (MELLO, 1999, p.34). Portanto, acreditamos que, 

principalmente, os sujeitos brasileiros, por estarem em condições de viver há algum tempo 

como imigrante, necessitam adaptar-se ao novo espaço, à nova língua, à nova cultura e 

desenvolver o bilinguismo, mesmo que alguns não reconheçam e admitam isso. Se tivermos 

como parâmetro o que está delineado por Chulata (confronto entre línguas dos imigrantes) 

como esclarecemos e abordamos no capítulo 2, percebemos que em Pescara, a comunidade faz 

uso de uma língua ou outra, em espaços onde lhe é possibilitado falar. Porém, dizê-las gera 

relações de tensão, pois nos discursos do grupo há uma multiplicidade de valores distintos e 

uma luta para os manter. De um lado, encontramos aqueles que veem necessidade de falar a 

língua brasileira e também a língua italiana nas suas interações verbais, por outro lado, há os 

que desejam falar menos a sua língua, pois acreditam que usá-la muito possa interferir no 
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desenvolvimento da outra língua do país de acolhimento, não ser uma língua com “valor de 

Mercado”etc. Assim, há uma relação tensa entre a valoração das línguas pelos sujeitos. 

O enunciado de B5.20 “Agora, na Itália somente ligações via telefônica para 

pouquíssimas amigas brasileiras que vivem também em Pescara e que não falam o italiano ou 

quase nada de italiano, estando tanto tempo por aqui”, revela-nos os conflitos e os embates 

que podem ser constituídos em relação ao uso de uma língua ou mais, em espaço italiano. Dizer 

que “não falam o italiano” demonstra uma forma pela qual esses sujeitos estejam limitados a 

participarem e a se inserirem na vida diária italiana.  

Mas essa apreciação valorativa também faz parte de outras vozes sociais, e uma delas 

é a ideia de uso de somente uma única língua, monolinguismo. Esse dizer é uma força que 

permeia o dizer para estabilizar, cristalizar esse sentido. 

Assim, gera uma resposta ao embate social, como podemos constatar nos enunciados 

seguintes17: 

 

I8.1- É uma riqueza, nao so falar duas linguas, mas em particular falar o Portugues. 

Eu tambem falo a lingua inglesa. Mas aprender a falar o portugues pra mim foi uma 

coisa unica e bela. Porque sou um amante da cultura brasileira e o portugues faz parte 

da minha vida. A sensaçao que tenho é que em outra vida eu fui um brasileiro, pelo 

sentimento forte, o amor, a relaçao forte que tenho com o Brasil. 

  

I8.4 -É muito importante falar a língua das pessoas com as quais eu tenho relações 

independentemente da linguagem. 

 

Esclarecemos que esses enunciados foram produzidos por sujeitos italianos, casados 

com brasileiras que vivem em Pescara. Por esses enunciados, podemos ver a ação de uma força 

de descentralização que busca a mudança. Descentralização pelo fato de ser contra o acento 

negativo colocado pela sociedade sobre a questão do bilinguismo. Ao mesmo tempo, esses 

enunciados, ao veicularem o discurso da possibilidade de falar mais de duas línguas, seguem o 

acento valorativo oposto em relação ao enunciado dito por B5.20, porque eles desfazem a ideia 

que se consagrou sobre o monolinguismo. Para esses sujeitos e também para os outros com os 

quais tivemos contatos informais, conhecer e poder usar a língua brasileira, mesmo estando em 

Pescara, é rico, é importante, é belo não apenas porque isso garanta acesso a um recurso 

comunicativo, mas também e, principalmente, porque é algo que lhes permite “transitarem” em 

duas ou mais línguas e estabelecerem “vínculos de diversos tipos: com pessoas, com culturas, 

                                                             

17 Ressaltamos que registramos os enunciados da mesma forma que foram registrados pelos pesquisados. 



117 

 

 

 

com jeitos de falar, com formas de expressão corporal, que paulatinamente vão nos 

preenchendo, de forma que as vantagens se tornam um presente” (BENEDINI, 2015, p.48). 

Percebemos, portanto, que falar mais de uma língua, para esses sujeitos, não é uma necessidade, 

mas um comportamento. 

Na via dos estudos bakhtinianos, podemos compreender esse movimento discursivo, 

no qual há encontros, diálogos, embates, enlaces e desquites, entre os diversos posicionamentos 

ideológicos. 

No ensaio O discurso no romance, que integra Teoria do romance I: A estilística, 

Bakhtin (2015) discute a questão da pluralidade de vozes no discurso denominado por esse 

autor de heterodicurso. Esclarecemos que Paulo Bezerra em nova tradução, recentemente 

publicada, do texto O discurso no romance (BAKHTIN, 2015), prefere traduzir o vocábulo 

russo raznorétchie para “heterodiscurso”, diferenciando-se, portanto, de outras traduções 

anteriores, as quais são plurilinguismo (diversidade de linguagens) ou heteroglossia 

(pluralidade discursiva). Bezerra (2015, p. 13) explica que 

 

Para Bakhtin o heterodiscurso é produto da estratificação interna de uma língua 

nacional única em dialetos sociais, falares de grupos, jargões profissionais, e 

compreende toda a diversidade de vozes e discursos que povoam a vida social, 

divergindo aqui, contrapondo-se ali, combinando-se adiante, relativizando-se uns aos 

outros e cada uma procurando seu próprio espaço de realização. 

 

O heterodiscurso, em perspectiva bakhtiniana, refere-se, portanto, não apenas à 

pluralidade linguística como, também à multiplicidade de vozes e discurso. Dessa forma, 

percebemos que os enunciados da comunidade em Pescara são permeados por diversas vozes 

e discursos, em consequência disso, vão estabelecer vários tipos de relações: divergência, 

concordância etc. 

Conforme Bakhtin (2015), o heterodiscurso (a diversidade de discursos) inclui os 

dialetos sociais, os jargões, as linguagens dos gêneros, das gerações, das tendências e partidos, 

das autoridades, das modas passageiras, até mesmo cada dia tem sua palavra de ordem, seu 

vocabulário, seus acentos. No heterodiscurso, há uma tensão entre forças, as centrípetas e as 

centrífugas, que garantem dinamicidade à enunciação: enquanto as primeiras procuram agir 

conforme uma tendência de fechamento, unificação, cristalização, as segundas tentam manter 

a abertura, as diferenças. Ressaltamos que essas forças têm seu lugar e seu poder e estabelecem 

entre si uma relação mútua. Desse modo, é possível dizer que no processo enunciativo dos 

sujeitos pesquisados existam no mínimo dois lados e esses sujeitos participem 
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responsavelmente com seu discurso, estabelecendo uma força centralizadora ou 

descentralizadora da linguagem. Essas forças têm por finalidade, por um lado, sobreviver à 

hegemonia centrípeta e, por outro, ganhar espaço e desestabilizar a ordem centralizadora 

vigente. 

Além desses enunciados, outros também estabelecem relações dialógicas tensas, um 

de um(a) brasileiro(a) e o outro de um italiano, observando como cada sujeito se inscreve 

discursivamente como sujeito bilíngue. 

 

B2.2 - Com as minhas irmãs, nós conversamos em português somente no domingo, 

porque percebemos que o nosso italiano não melhorava cada dia. Eu que moro aqui 

a mais tempo tenho dificuldade na escritura de português. 

 

I3.2 - A língua mais frequente é o italiano, mas a gente fala também português do 

Brasil. 

 

B2.2, uma brasileira, apresenta uma valoração de sua “incompetência linguística” no 

que se diz respeito ao uso das línguas brasileira e italiana, pois encontra “dificuldade na 

escritura de português” e “italiano não melhorava cada dia”. Apesar de considerar dificuldades 

no uso das duas línguas, fala-as em sua vida cotidiana, alternadamente, mas sente dificuldades 

tanto no italiano quanto no brasileiro. Depreende-se do dizer de B2.2 que, para ela, as línguas 

que a constituem são línguas que funcionam separadamente e, sendo assim, são puras e 

homogêneas, nessas condições só há possibilidade de aprender uma língua a cada tempo. 

Também observamos um grande conflito estabelecido entre-línguas, quando enuncia “tenho 

dificuldade na escritura de português” que desvela um saber da língua que ficou somente na 

oralidade, por isso, a justificativa por considerar que a escrita poderia estar mal e talvez até 

incorreta. Há uma imagem de língua idealizada como perfeita que permeia o dizer, por isso, 

talvez, precise parar de falar uma das línguas para aprender a outra. Reduzir o uso de sua língua 

a “somente no domingo” indica um gesto forte de investimento do sujeito para chegar à língua 

do outro (mas que em certa dimensão também é sua). Na condição de sujeito imigrante, o 

desafio se estabelece na busca de aprender a língua italiana para a sua inserção social nessa 

comunidade. Porém, a sua inserção no contexto italiano torna-se mais difícil quando tenta 

percorrer um caminho de assimilação à nova língua, reduzindo o uso de sua língua de herança. 

Percebemos, também, que o idioma italiano é para esse sujeito uma promessa, ou seja, língua 

desejada, porém ainda não alcançada. Deseja falar melhor a língua italiana por ainda ter 

dificuldade, mesmo vivendo há um bom tempo no contexto italiano. Do ponto de vista da 

mailto:B@.2
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Linguística, fica claro que o ambiente de convivência multi/bilíngue em si é perfeitamente 

saudável para a socialização dos indivíduos e que a preservação da língua brasileira não exerce 

nenhuma interferência negativa no processo de aquisição de uma outra língua.  

Mas, para B2.2 falar a língua brasileira a priva de desenvolver a língua italiana e, com 

isso, gera um distanciamento de uma língua para poder falar e aprender outra. Assim, 

percebemos a força centrípeta gerando um discurso desfavorável ao bilinguismo, mas 

construindo a ideia da existência de espaços monolíngues. Esse fator do monolingualismo 

ocorre devido a não inserção completamente na sociedade italiana e, por não dominarem tal 

código linguístico, consequentemente estão limitadas socialmente nesse espaço. 

Por outro lado, I3.2, um italiano de 48 anos, valora positivamente o uso da língua 

brasileira, mesmo falando também a italiana. Dessa forma, seu enunciado reflete e refrata uma 

outra realidade sobre a quetão do bilinguismo. 

Portanto, essa enunciação pode ser compreendida, assim, como unidade contraditória 

e tensa entre duas forças: 

 

Cada enunciação concreta do sujeito do discurso é um ponto de aplicação seja das 

forças centrípetas, como das centrífugas. Nela se cruzam os processos de centralização 

e descentralização, unificação e separação, um basta não só a sua língua como a 

materialização discursiva individual como também basta ao heterodiscurso, é seu 

participante ativo. E essa comunhão ativa de cada enunciado no heterodiscurso vivo 

determina a feição linguística e o estilo do enunciado em graus não inferior sua 

pertença ao sistema normativo-centralizador da língua única. (BAKHTIN, 2015, p. 

42). 

 

A questão principal gira em torno do caráter dinâmico da língua/linguagem, que não 

se constitui unitariamente, mas sim como uma orquestra de vozes discursivo-sociais. Essa 

característica da linguagem de ser “plural” rompe com a hegemonia de qualquer “linguagem 

única da verdade” ou da “língua oficial” em dada sociedade. 

Esse dinamismo da língua é constituído por um jogo linguístico. No entanto, é 

importante ressaltar, conforme Bakhtin, que as forças centrípetas, ou seja, as forças da 

unificação e da centralização são também atravessadas por enunciados que procuram afastar-se 

das vozes dominantes, provocando um movimento de descentralização (forças centrífugas).  

Reforçamos esse entendimento das forças que possam incidir nos usos ou não de mais 

de uma língua na comunidade pesquisada, com outros recortes de enunciados apresentados em 

questionários aplicados por nós aos brasileiros em Pescara.  
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B4.9 - [...]com a globalização quanto mais língua soubermos falar mais oportunidades 

teremos. 

 

B2.3 - Falo português normalmente com brasileiros, no entanto conheci alguns 

italianos que sentem prazer em ouvir, aprender um pouco e falar. É gratificante saber 

que minha língua madre tem poder de atrair os italianos. 

 

Observamos a incidência da força centrífuga nesses enunciados, pois os sujeitos falam 

sua língua em diversas situações e com diferentes interlocutores. Com isso, incide uma força 

dispersante (centrífuga), pois a língua de herança não é utilizada somente para falar com 

brasileiros, mas também com os italianos e esses com os brasileiros. B4.9 ao dizer que “[...]com 

a globalização quanto mais língua soubermos falar mais oportunidades teremos”, incide no 

seu enunciado uma força dispersante, querendo a diversidade.  

Quando, de diferentes maneiras, esses sujeitos brasileiros(as) têm o contato também 

com italianos, percebemos a comunhão em torno de uma língua que os identifica, tornando-os 

mais próximos. E, nesse contexto, a identificação com o italiano é mais vantajosa e produtiva. 

Entendemos, a partir do que é enunciado, que a própria posição de sujeito brasileiro(a), aquele 

que ainda fala sua língua, vê motivos para continuar usando-a. 

Com essa mesma vertente, encontramos a incidência da força centrífuga nos 

enunciados dos italianos que procuram usar mais de uma língua. Vejamos: 

 

I9.1 - [...] é de grande importancia os filhos nao so falarem a lingua portuguesa como 

conhecer a cultura brasileira. Propiciar aos seus filhos o conheciam de uma herança 

cultural riquissima e uma das mais belas do mundo. Na minha opiniao, é uma 

obrigaçao os pais propiciarem aos seus filhos essa possibilidade de vivenciar essa 

herança cultura brasileira e de fazer uso cotidianamente da lingua madre de um dos 

seus genitores. 

 

I9.3 - Eu não tenho filhos com a minha mulher, mas, hoje tenho um netinho italiano 

(2 anos) e que, através da minha mulher, está aprendendo a língua portuguesa em 

casa. Acho que é importante para o meu neto aprender a língua portuguesa para a 

sua vida social e cultural num futuro. 

 

I9.4 - Eu acho que é duma coisa muito importante para todos. 

 

I9.5 - Mais lingua aprende e major oportunidade de trabalho tem. 
 

Todos os enunciados anteriores (I9.1, I9.3, I9, I9.5) fazem-nos perceber, em um 

primeiro momento, que os seus enunciadores apresentam o seu posicionamento sobre o uso da 

língua brasileira, mostrando a sua importância para o futuro e a abertura para o mercado de 
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trabalho. Ao verificarmos o enunciado de I9.1, percebemos que há um direcionamento para que 

haja possibilidade do “fazer uso cotidianamente da lingua madre de um dos seus genitores”. 

Esse movimento dispersante do uso da língua brasileira como herança também ocorre, 

principalmente, por parte da mãe em relação aos filhos. Voltemos ao enunciado de B4.26 que 

já foi analisado em outro momento para observarmos esse aspecto: 

 

B4.26 - Creio que é o tesouro para meus filhos crescerem em um ambiente bilíngue. 

Fora de casa, ainda não existe vantagem, pois infelizmente aqui nas escolas por 

enquanto não existe o ensinamento da língua portuguesa, o que é um pecado. Poucas 

pessoas conhecem e se interessam, moro em uma cidade pequena, talvez seja por isso. 

No entanto creio que é necessário um trabalho de promoção desse lindo idioma.  

 

O enunciado de B4.26 apresenta um tom valorativo sobre o bilinguismo, incidindo 

nele uma força que dispersa o sentido positivo de ser bilígue. É possível também percerbemos 

que o sujeito desse enunciado é cerceado por um mecanismo de controle que se opõem forças 

da vantagem e da desvantagem de ser bilíngue em terras italianas. As forças centrípetas, que 

implicam uma única verdade, partem de todos os lados e, por isso, torna-se difícil dela fugir, 

“pois infelizmente aqui as escolas por enquanto não existe o ensinamento da língua portuguesa, 

o que é um pecado. Poucas pessoas conhecem e se interessam[...]”. Assim, o discurso da escola 

trava um embate discursivo, que instaura, por uma política linguística vigente no país, um 

modo, uma única forma de dizer, tentando impedir outras línguas. É possível compreender que 

as forças de unificação e de centralização atuam na escola vindas do exterior, mas produzidas 

em seu próprio seio, e são “nascidas e formadas pelas forças histórico-reais do porvir verbal e 

ideológico de certos grupos sociais” (BAKHTIN, 2015, p. 80-81) e passam a ser a expressão 

oficial das forças hegemônicas. “As forças centrípetas, portanto, agem no interior dessas 

diversidades, ou seja, nas forças centrífugas da língua [...]” (MELO, 2010, p. 251). Outro 

aspecto que nos chama atenção no enunciado é o emprego da expressão “que é um pecado”, 

pois dialoga com a voz religiosa cristã que se mostra. O que podemos observar é que se trata 

de um texto dialógico, em que o sujeito enunciador joga com a voz de Deus e do ser humano 

(ser pecador) para significar. Associa-se a falta de políticas linguísticas ao pecado. Por isso, 

evidenciamos que o discurso, ora analisado, dialoga, usando o termo de Bakhtin, com o discurso 

bíblico, estabelecendo uma relação de tensão com o discurso religioso, o qual pode impor, como 

uma força centrífuga que aponta para a diversidade do ensino de línguas. Dessa forma, segundo 

B4.26, “fora de casa”, não há possiblidade de usar a língua brasileira como sua herança. 
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E nesse jogo de forças, que é contínuo e ininterrupto, forma uma cadeia discursiva, na 

qual encontramos também os seguintes enunciados: 

 

B4.18- A vantagem aqui é que eu uso o português com meus filhos é um novo 

aprendizado pra eles. 

 

B4.23- Sem dúvida, com meus filhos para eles manterem vivo o português e para o 

menor que nasceu aqui e é ítalo-brasileiro aprender, também ao meu marido(italiano) 

aprender uma segunda língua. 

 

B4.24- Atualmente a vantagem é não esquecer minha língua e fazer com que meu filho 

e meu marido fazem parte e conheçam a minha língua e cultura. 

 

E ao verem vantagens do uso de sua língua brasileira, em espaço familiar (“com meus 

fihos”, “com meu marido”) entendemos que os seus enunciados estabilizam (forças centrípetas) 

um domínio para falar o brasileiro, corroborando, assim, principalmente a inserção dos filhos 

em um contexto bilíngue, podendo transitar entre as duas línguas. Dessa forma, com o 

bilinguismo, os sujeitos brasileiros conseguem manter a sua língua de herança. Também 

pudemos identificar em vários encontros informais a predominância do uso da língua brasileira. 

Certamente, o uso somente desse idioma pode estar condicionado pelo local e natureza da 

interação e pelos tópicos ou assuntos compartilhados no momento da interação, conforme 

Grosjean (2010). Mas encontramos também, nesse movimento, enunciados que tentam, como 

uma força centrípeta, estabelecer a manutenção do monolinguismo:  

 

B4. 13-Aqui na Itália não vejo vantagem. 

 

B4.14-Infelizmente em Pescara não há muitas vantagens [...]. 

 

B4.17-Infelizmente aqui nenhuma. 

 

Acreditamos que os enunciados acima mantêm uma relação de confronto com os 

enunciados B4.18, B4.23, B4.24, de um lado a força centrífuga atua dispersando os discursos. 

Assim, verifica-se que valorar a língua brasileira sem vantagem em contexto italiano só vem 

reforçar o que parece fazer parte de uma ideologia hegemônica. Nesse aspecto, os sujeitos 

enunciadores constroem uma escala de valores para a sua língua. Assim, podemos perceber 

que, embora existam discursos de valoração positiva sobre o bilinguismo na comunidade em 
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Pescara, ainda há forças contrárias agindo para a sua invisibilidade aos olhos da sociedade que 

defende uma política monolíngue.  

Além disso, percebemos que, nesses enunciados, exigem a inclusão do idioma italiano 

na maioria dos espaços, que determinam que a língua definida politicamente para aquele espaço 

é a que deve ser usada. Essas forças vêm do interior da própria comunidade: a atitude negativa 

dos falantes em relação a sua própria língua. Essa atitude negativa do falante é um fator de 

extrema importância, pois acelera o processo de assimilação da cultura dominante e 

consequente perda da diversidade linguística e cultural. Nos casos em que não veem a vantagem 

do uso da língua brasileira, incidem as forças para o monolinguismo. 

A partir dos enunciados seguintes, produzidos pelos maridos italianos de brasileiras ao 

responderem sobre a questão com quem mais fala a língua do Brasil, podemos identicar o 

movimento dispersante da força centrífuga incidindo nos seus enunciados. 

 

I4.1-Falo a lingua portuguesa diariamente com minha esposa mesmo estando na 

Italia, e tambem com seus familiares e amigos que moram no Brasil. O idioma oficial 

usado no nosso dia a dia é o Portugues do Brasil.  

 

I4.2-Com a minha esposa e com a sua família; com colegas brasileiros. 

 

I4.3-Com outros brasileiros ou familiares da minha mulher. 

 

I4.4-Com sua família e amigos. 

 

I4.5-Amigos Brasileiros, tambem com familia minha mulher. 

 

Com essa forma de lidar com as línguas brasileira e italiana, entendemos que esses 

sujeitos, ao fazerem a escolha de um código linguístico para ser usado em determinados 

domínios, fazem-no não por uma mera opção aleatória. Percebemos que o uso da língua 

brasileira como uma LH em situação minoritária e o uso de uma língua majoritária, a italiana, 

somente reflete a sua necessidade e desejo de se identificar com ambas. Ao fazer uso dessas 

duas línguas, torna-se bilíngue, mas essas línguas adquirem status diferenciados em função das 

condições de seus usos. Encontrarmos italianos em Pescara comunicando-se com os amigos da 

esposa e com familiares, na língua brasileira e isso nos revela que os sujeitos italianos falam a 

língua brasileira para objetivos específicos e não é restrito à comunicação com as esposas, mas 

é revelado como um elo entre os familiares no Brasil também. Esse fato surpreende-nos, pois, 

esses sujeitos, apesar de visitarem o Brasil regularmente e contarem apenas com o advento da 

internet para manter a comunicação esporádica com os familiares da esposa, é, aparentemente, 
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o suficiente para falar e dominar a língua brasileira. Portanto, acreditamos que a aprendizagem 

da língua de sua esposa gera uma força centrífuga, ao “manter as coisas do jeito como estão”. 

Também pressupomos que ao falarem o brasileiro com a esposa, com amigos, com a família, 

colegas, incide a força centrífuga, porque há uma abertura, diversidade para poder a falar a outra 

língua e reforça que aprender línguas significa conhecer o mundo do outro, compreendendo 

outras culturas e modos de pensar. 

Constatamos a coexistência de forças centrípetas e centrífugas que colocam em tensão 

os valores ideológicos e as crenças do grupo, nos enunciados seguintes, pois revelam os 

conflitos e embates que circularam do uso de línguas em domínio familiar. 

 

     Figura 19- Print screen - Ser bilíngue 

 
  Fonte: Fonte: Rede social facebook “Brasileiros em Abruzzo- Itália”/2017 

 

Sobre as vantagens em ser bilíngue, podemos identificar nos enunciados acima 

opiniões sobre os aspectos positivos. Conforme o primeiro comentário, dizer que as filhas falam 

“SUPER bem”, realçando a palavra “super” em fonte caixa alta, possibilita-nos entender e 
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perceber o atravessamento da força centrífuga, rompendo a ideia do monolinguismo. No 

segundo comentário, encontramos a atuação das duas forças, a centrípeta atua no sentido de 

assegurar o marido italiano falar somente italiano e no caso a filha de dois anos comunicar-se 

com a mãe em uma língua e com o pai em outra língua, estabelecendo uma divisão, uma força 

centrífuga.  

A partir da discussão sobre o embate de forças no processo de comunicação verbal, 

podemos perceber que há um jogo discursivo, no qual há crenças, valores, verdades em disputa.  

Com essas considerações, pensamos em seguir, em nossa pesquisa, o fio que constrói 

os discursos desses sujeitos pesquisados por nós para entendermos como se processam essas 

lutas contra um controle, uma normalização em relação ao uso do brasileiro como herança em 

outro espaço.  

 

3.3 A prática discursiva dos sujeitos em Pescara 

 

Propomos a entrada propriamente no terreno do discurso a partir de Michel Foucault. 

Iniciamos nossa explanação por meio dos primeiros parágrafos de A ordem do discurso (2010a), 

nos quais podemos inferir que a fala e o sujeito que dela decorrem são os elementos 

fundamentais a partir dos quais depreendemos a existência e o funcionamento de um processo 

de linguagem chamado discurso. Por que começarmos por essa obra e não outra em seu lugar? 

Como uma estratégia didática de expor a concepção foucaultiana de discurso, resolvemos 

entender o discurso pela escrita de sua aula inaugural: tem a ver com o enfoque que estamos 

empregando nesta tese, pois queremos associar a noção de sujeito à noção de discurso, 

mostrando que a discursividade se constitui ao mesmo tempo que o sujeito. Foucault disse 

repetidas vezes que o discurso interessava a ele pelo fato de que alguém disse alguma coisa. 

Com a obra A Ordem do Discurso Foucault nos apresenta de forma bem didática como 

o discurso é constituído por coerções em uma sociedade. Explica que, nas suas relações sociais, 

as pessoas não podem falar tudo que querem, porque há procedimentos de exclusão e de 

interdição. Há uma ordem do discurso para falar. 

“(...) Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar 

esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. 

É esse “mais” que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever” (FOUCAULT, 2009, 

p.55). Se pensarmos nesse “mais” a que Foucault refere-se, podemos inferir que os dizeres dos 

sujeitos pesquisados por nós por si só não são nada, não existem, são somente acontecimentos 
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aleatórios. Nesse caso, falam submetidos à ordem do discurso. Guardadas as devidas 

proporções, os dizeres dos sujeitos da comunidade em Pescara assemelham-se,nos termos de 

Michel Foucault, “ao teatro muito provisório” do trabalho que devem fazer aquele a quem se 

encarrega a função de representar o ponto de origem de um discurso que não vem dele. Na cena 

primeira da aula inaugural que Foucault pronuncia no Collège de France, ele hesita entre 

permanecer recolhido à própria voz ou submetê-la à da ordem do discurso que ali o convocava, 

mesmo tendo toda a garantia de não perder a continuidade ao longo de sua enunciação. 

 

Gostaria de me insinuar sub-repticiamente no discurso que devo pronunciar hoje, e 

nos que deverei pronunciar aqui, talvez durante anos. Ao invés de tomar a palavra, 

gostaria de ser envolvido por ela e levado bem além de todo começo possível. Gostaria 

de perceber que no momento de falar uma voz sem nome me precedia há muito tempo: 

bastaria, então, que eu encadeasse, prosseguisse a frase, me alojasse, sem ser 

percebido, em seus interstícios. Como se ela me houvesse dado um sinal, mantendo-

se, por um instante, suspensa. Não haveria, portanto, começo; e em vez de ser aquele 

de quem parte o discurso, eu seria, antes, ao acaso de seu desenrolar, uma estreita 

lacuna, o ponto de seu desaparecimento possível. (FOUCAULT, 2010a, p. 6). 

 

Podemos comparar esta pertubação do filósofo com o caso dos sujeitos imigrantes 

brasileiros que vivem em Pescara, pois acreditamos que esses, ao estarem em outro espaço 

falando sua língua de origem, produzem discursos que não se reduzem a palavras proferidas, 

mas fundamentalmente aos princípios e às regras institucionais aos quais, atravessando-lhes 

seus enunciados, cabe constituir o sentido e o sujeito do discurso. Nesse sentido, não estamos 

referindo-nos ao discurso enquanto ordem, diante da qual estão esses sujeitos submetidos à 

ordem discursiva que os habilita a falar como um sujeito do discurso. Afinal, é impossível não 

falar e tornar-se sujeito, e isso só é possível através do discurso enquanto instituição que dita as 

regras para que, de dentro dela, tomem a palavra. Mas essa possibilidade, conforme dadas 

condições, não está aberta a qualquer um. Na sequência de sua explanação, Foucault passa a 

mostrar e definir quais princípios regem a entrada do falante em dada ordem de discurso para 

nela converter-se de simples falante a sujeito de discurso. 

Essa forma metafórica com que Foucault inicia sua conferência serve para 

compreender o que ele concebe como discurso já desde o que propôs em A arqueologia do 

saber (1986). Nesse sentido, o discurso pode então ser definido como os preexistentes 

princípios de exclusão, controle e rarefação que constituem o sujeito mediante a fala ancorada 

no indivíduo falante. 

Assim, se pensarmos sobre o bilinguismo, por exemplo, nos dizeres dos sujeitos da 

comunidade de falantes do brasileiro, interassa-nos, em perspectiva foucaultiana, o caráter 

produtivo de toda uma discursividade histórica afirmadora das práticas excludentes dos 
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bilíngues. A ideia é mostrar as práticas que vão formando esse objeto discursivo, no caso, o 

objeto do bilinguismo em Pescara. 

Acreditamos que o discurso é um lugar de luta permanente, um jogo discursivo, por 

isso não pode ser visto apenas como um conteúdo representado por um sistema de signos, mas 

como “[...] práticas que formam sistematicamente os objetos de que fala [...]” (FOUCAULT, 

2009a, p. 55). São essas práticas discursivas que Foucault propõe analisar. 

Mas, para podermos analisar os discursos da comunidade em Pescara, o que devemos 

fazer? Segundo o próprio Foucault (2009a), devemos olhar para a exterioridade, no seio de sua 

vida e condições de existência, em sua dispersão. E por ser dispersante, não possui uma unidade 

ou uma homogeneidade interna, é heterogêneo. Mas, nessa dispersão, é possível definirmos 

uma regularidade ou percebermos elementos de sua formação. De acordo com Machado (1981, 

p. 165), “são as relações entre objetos, entre tipos enunciativos, entre conceitos e entre 

estratégias que possibilitam a passagem da dispersão à regularidade”. Então, a partir do próprio 

discurso é que se podemos “apanhar” os sentidos, pois, segundo Foucault, (2009a, p. 69), as 

regras de formação dos conceitos não residem “na ‘mentalidade’ ou na consciência dos 

indivíduos, mas no próprio discurso; elas se impõem, por conseguinte, segundo um tipo de 

anonimato uniforme, a todos os indivíduos que tentam falar nesse campo discursivo”. 

Com esse raciocínio, ao analisarmos os dizeres da comunidade em Pescara não vamos 

procurar significados ocultos, escondidos, suas intenções, o que está por trás do que dizem, 

porque, segundo o próprio Foucault, não há nada escondido, oculto. Por isso, o que fazemos é 

analisar somente os seus enunciados e relações entre eles, que o próprio discurso põe em 

funcionamento. Foucault (2001, p.30) alerta-nos sobre isso. 

  

Não se deve fazer divisão binária entre o que se diz e o que não se diz; é preciso tentar 

determinar as diferentes maneiras de não dizer, como são distribuídos os que podem 

e os que não podem falar, que tipo de discurso é autorizado ou que forma de discrição 

é exigida a uns e outros. Não existe um só, mas muitos silêncios e são parte integrante 

das estratégias que apoiam e atravessam os discursos. 

 

Assim, interessa saber a constituição do jogo, da luta constante das “diferentes 

maneiras de dizer” desses sujeitos que tentam (re)afirmar sentidos “verdadeiros” sobre sua 

identidade, sua língua, sua cultura em espaço estrangeiro. Trata-se agora de determinar o 

silêncio de um discurso como manifestação de poderes que atuam na instância do discurso 

enquanto acontecimento. Sabemos que, ao fazer parte desse jogo, cada sujeito posiciona-se de 

formas variadas, mas na correlação de forças, nas suas interações e enunciações há um que pode 
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sobressair momentaneamente sobre o outro, mas como uma relação de reciprocidade. Assim, 

por exemplo, no contexto italiano, nas interações verbais dos sujeitos brasileiros, por mais que 

alguns assumam uma posição sobre a necessidade de falar o brasileiro como herança, há 

também outras vozes colocando em dúvida esse dizer e assumindo outra posição diante desse 

dizer. Devido a isso, encontramos uma dispersão de sujeito (várias posições assumidas), em 

relação à discursividade pela qual se contrói o uso (des)necessário da língua brasileira. 

Diferentes vozes ecoam na rede social, em questionários para assumirem sobre esse uso ou não. 

Se nos propomos a analisar tais materialidades linguísticas, na perspectiva assumida por nós, 

não devemos olhar para o discurso “de um sujeito que pensa, que conhece, e que o diz”, mas 

precisamos olhar para “um conjunto em que podem ser determinadas a dispersão do sujeito se 

sua descontinuidade em relação a si mesma”. (FOUCAULT, 2009a, p. 61). 

Dessa forma, segundo Gregolin (2006, p. 15), “isso significa que, em um momento 

histórico, há algumas idéias que devem ser enunciadas e outras que precisam ser caladas. 

Silenciamento e exposição são duas estratégias que controlam os sentidos e as verdades”.  

Nessa direção, em A verdade e as Formas Jurídicas (2002), Foucault considera os 

dizeres 

[...] como jogos (“games”), jogos estratégicos, de ação e de reação, de pergunta e de 

resposta, de dominação e de esquiva, como também de luta. O discurso é esse conjunto 

regular de fatos linguísticos em determinado nível, e polêmicos e estratégicos em 

outro (FOUCAULT, 2002, p. 9) 

 

E, nessa regularidade enunciativa dos sujeitos em Pescara, devemos questionar a que 

regras de produção estariam sujeitos, qual seria seu regime enunciativo, quais seriam seus 

modos de enunciação, que suportes encontraria, que antagonismos enfrentaria num campo 

discursivo. Por meio dessa nossa análise, em princípio, propicia a imersão dos discursos e não 

a confirmação de discursos preexistentes. 

Nesse sentido, nesse outro espaço, os seus dizeres podem encontrar (ou não) “espaço” 

para serem ditos, afinal para dizer deve saber falar a língua italiana, deve adaptar-se à cultura 

italiana. 

Como podemos observar, Foucault parte do princípio de que os discursos se 

manifestam e são regidos por práticas e isso significa dizer que em Pescara os sujeitos 

enunciam segundo determinadas regras estabelecidas historicamente. Portanto, “os sujeitos não 

são livres para formular qualquer discurso, pois só podem ser formulados os discursos que 

forem autorizados pelo sistema de relações que regula as práticas discursivas” (NAVARRO, 
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2010, p. 83), ou seja, o que os sujeitos dizem já está determinado por outros ditos (enunciados). 

Explicando melhor, como os enunciados já foram ditos em outros tempos e espaços por outros 

sujeitos, ao enunciar não pode dizer fora desses ditos. O que acontece de fato é que somente 

retomam os discursos em novas situações de produção como novo acontecimento transformado 

naquilo que jamais tinha sido dito (FOUCAULT, 2009a). 

Com isso, entendemos que os discursos produzidos pelos sujeitos da comunidade de 

falantes do brasileiro em Pescara são controlados. O filósofo afirma, ainda, que as interdições 

dos discursos estão ligadas ao poder. Em função disso, esses discursos não acontecem livres de 

coerções por terem de obedecer a certas condições de funcionamento, constituídas de um 

conjunto de regras, que diz mais ou menos algo como: “ninguém entrará na ordem do discurso 

se não satisfizer a certas exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-lo” 

(FOUCAULT, 2010a, p.37). Portanto, ao levarmos em conta o que Foucault (2009a) coloca, 

entendemos que os sujeitos brasileiros e italianos da comunidade pesquisada, ao produzirem 

discursos, obedecem a certos procedimentos que controlam suas falas, legitimando umas e 

outras não. Isso significa dizer que os sujeitos pesquisados, ao enunciarem, somente se filiam a 

enunciados previamente já dados. Esta rede de enunciados ou formação discursiva condiciona 

e controla o que podem/não podem, devem/ não devem falar, perceber, pensar, conhecer, nos 

diferentes contextos, como por exemplo: senso comum, familiar, na roda de amigos, na 

comunidade. 

Isso nos leva a compreender, que a fala dos sujeitos pesquisados em Pescara, “é ao 

mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento 

aleatório...” (FOUCAULT, 2010a, p. 9). 

Isso quer dizer que o importante é saber como no discurso é possibilitado o uso de uma 

palavra. Ou seja, é precisao saber o que faz com que algo apareça como verdadeiro quando este 

é manifestado. Portanto, possibilitar um dizer está inscrito no discurso. 

Como pudemos observar, o interesse de Foucaul é pelo enunciado, a unidade mínino 

do discurso e o nosso também por ser a nossa a categoria de análise, nesta pesquisa. Vejamos a 

seguir como se processa essa unidade do discurso. 

 

3.3.1 A irrupção dos enunciados 
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Vimos no tópico anterior (3.3) como a noção de discurso se constrói em Michel 

Foucault. Partimos da leitura da introdução da aula inaugural A ordem do discurso e 

examinamos e focalizamos como o sujeito do discurso hesita a se pronunciar. Com isso, 

entendemos que o discurso é ordem que lhe atravessa, determinando, em sua fala, o que e como 

deve ser dito. Assim, discurso é mostrado como uma força – prática social, histórica e anônima 

– que age sobre a fala e sobre o sujeito que fala. 

Em A arqueologia do saber (2009a) a construção do conceito de discurso tem outro 

ponto de partida: o enunciado em sua materialidade de coisa dita ou escrita. Partimos agora, 

desse ponto, nessa obra. 

O pensador francês (2009a, p. 90-91), quando inicia suas reflexões, nessa obra, sobre 

esse elemento molecular do discurso – o enunciado, realiza uma série de questionamentos:  

 

Se o enunciado é a unidade elementar do discurso, em que consiste? Quais são os seus 

traços distintivos? Que limites devemos nele reconhecer? Essa unidade é ou não 

idêntica à que os lógicos designaram pelo termo proposição, à que os gramáticos 

caracterizaram como frase, ou, ainda, à que os analistas tentam demarcar sob o título 

de speech act? Que lugar ocupa entre todas as unidades já descobertas pela 

investigação da linguagem, mas cuja teoria, muito frequentemente, está longe de ser 

acabada, tão difíceis os problemas que colocam, tão penoso, em muitos casos, 

delimitá-las de forma rigorosa?  

 

Percebemos que Foucault refere-se a estudiosos anteriores, só não cita o nome e diz 

que é preciso fazer mais estudos. 

Diante do questionamento “Essa unidade é ou não idêntica à que os lógicos designaram 

pelo termo proposição, à que os gramáticos caracterizaram como frase, ou, ainda, à que os 

analistas tentam demarcar sob o título de speech act?”, Foucault reflete sobre a distinção do 

enunciado em relação a unidades (frase, proposição, atos de fala) as quais não são formadas da 

mesma maneira. Com isso, identifica que o enunciado não é o mesmo que essas unidades, 

porque ele é justamente uma condição para que as unidades estruturais possam surgir no tempo 

e no espaço com conteúdos significativos. Esse fator da distinção dessas unidades com o 

enunciado fez-nos lembrar de uma situação na qual estávamos em uma conversa informal com 

uma brasilieira em uma cafeteria (registro de nosso diário de campo). Nesse encontro, falando 

sobre o Brasil, vontades, decepções, dificuldades, dentre outras coisas mais, essa brasileira 

contou-nos sobre um passeio que fez em Roma, narrando-nos que  

 

deparou-se com um “preto” (um estrageiro, segundo ela) querendo lhe vender algo. 

Depois que ela comprou o objeto oferecido, o vendendor perguntou-lhe de onde era 

e, no mesmo momento, respondeu que era italiana. O vendendor não acreditando na 
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afirmação dela, imediatamente falou que italiana daquela cor (negra) não era 

possível. Na mesma hora, segunda a brasileira, respondeu que era italiana sim e que 

para ele chegar onde ela chegou, “deveria ralar muito”.  

 

Estamos contando essa pequena história para podermos exemplificar como frases 

proferidas inserem discursividades mais amplas, nesse caso, o discurso racista que ainda 

persiste entre esses sujeitos. Portanto, não foram somente frases que foram ditas, nessa situação, 

mas valores, “verdades” que são assimiladas e legitimadas em uma sociedade. Assim, a 

repetição do discurso racista não está sendo somente repetido, está se configurando em novo 

acontecimento, pois o que se tem é um retorno do já-dito, reconfigurado pelas novas condições 

de produção, pelos novos sujeitos que falam. Assim, quando esses sujeitos enunciam, filiam-se 

ao discurso racista, reconhecendo nele o verdadeiro, como um mecanismo de pertença e dão 

condições para a existência desse discurso em suas frases ditas, no caso entre uma brasileira e 

um estrangeiro. Sob essa ótica, esse discurso gera saberes que podem se manter ou se modificar 

de acordo com os poderes que o permeiam.  

Poderíamos mostrar vários outros aspectos discursivos que estão presentes nesse dizer, 

mas somente trouxemos esse enunciado como uma exemplificação de como as unidades como 

a frase ou ato de fala podem ser atravessadas por enunciados e discursos. 

E ao atravessar as unidades (frases, proposição, ato de fala), o enunciado, segundo 

Foucault (2009a, p. 98), 

 

[..]não é, pois, uma estrutura [...]. É uma função de existência que pertence, 

exclusivamente, aos signos, a partir da qual se pode decidir, em seguida, pela análise 

ou pela intuição, se eles “fazem sentido” ou não, segundo que regra se sucedem ou se 

justapõem, de que são signos, e que espécie de ato se encontra realizado em sua 

formulação (oral ou escrita). Cremos que por meio dele é possível a existência 

material dos signos. Essa existência não se limita somente ao linguístico, há outros 

elementos, como tabelas, gráficos, árvores genealógicas, organogramas, relatórios 

contábeis, balanços contábeis, grades curriculares, equações, entre outros. (grifo 

nosso) 

 

Assim, quando os sujeitos de nossa pesquisa falam a língua brasileira em determinadas 

condições, podem usar estruturas e unidades semelhantes, mas cada uma é a multiplicação e 

variações imagináveis em torno de um objeto discursivo. Gostaríamos de voltar a história da 

brasileira para podermos ilustrar essa particularidade do enunciado como uma função de 

existência. Como vimos antes, os discursos não preexistem às cenas enunciativas, eles as 

constituem constantemente, e também são constituídos por elas. No exemplo dado, com a 

história, podemos dizer que as diversas formas de dizer em torno da sequência “negro X branco” 

dá condições para a existência de outras formas de dizer em torno desse preconceito, 
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evidenciando-o, reforçando-o, modificando-o, continuamente, por exemplo, com novos 

acréscimos, como os relacionados ao discurso humanista, socialista, religioso, científico etc. 

Assim, na comunidade em Pescara certamente podemos encontrar também correlacionados ao 

discurso racista outros discursos preconceituosos e intolerantes, como o que está materializado 

a seguir: “[...] somos vistos como um país que tem (bunda, sexo e carnaval) e essa visão tem 

que ser mudada” (B6.24). Compreendemos que a constituição do sentido para “bunda, sexo, 

carnaval” é possibilitada pelo entrelaçamento de práticas discursivas e não discursivas que, 

normalmente, encontram, em outras localizações históricas e arquitetado anos a fio. Dessa 

forma, constroem-se representações pejorativas sobre os brasileiros, tanto pelas mídias quanto 

pelo próprio grupo. Nesse sentido, estabelecem-se as relações de poder com essa construção 

discursiva sobre o sujeito brasileiro/a, mantida e tendo um funcionamento na sociedade. Isso 

significa dizer que determinados discursos que denigrem o brasileiro(a), ainda tem alguns 

rastros numa materialidade discursiva repetível, por meio da qual materializa o discurso que 

desenha o sujeito brasileiro(a) como fanfarrão, sensual que ainda não foi superado.  

E, na dispersão das vozes que se comunicam anonimamente, há discursos de 

reconhecimento, de valoração dos brasileiros e do Brasil que deslocam e a reconstroem sentidos 

tradicionalmente estabilizados. 

 

I7.1[...]O povo brasileiro è cheio de alegria, esperança, positividade. Tem um modo 

particular de olhar a vida, sempre com esperança e felicidade. Isso é unico, nao se 

encontra em nenhum lugar do mundo. Adoro a cultura brasileira, destancando em 

especial a cultura afro-brasileira, com toda sua diversidade. Essa miscigenaçao de 

raças que deu origem a uma cultura linda e riquissima cheia de ritmos, cores, sapore 

e formas. O povo brasileiro é unico! 

 

I7.2 A capacidade de ver o lado positivo da vida e atenção aos contatos humanos. Eu 

gosto também de música e literatura brasileira. 

 

I7.3 Eu admiro e tento praticar o senso da família que existe ainda no Brasil e a 

noção do tempo formal e informal que tem o povo brasileiro 

 

I7.4 Um dos valores que eu gosto é a estrutura da família brasileira que me lembra e 

se assemelha aos da família italiana quando eu era criança. 

 

Por meio dessa breve exemplificação, podemos identificar o que Foucault (2009a, p. 

31) explica, no âmbito da análise do discurso: um enunciado é a condição de existência de um 

discurso (Foucault, 2009a), pois aparece em algumas materialidades, associa-se ou 
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correlaciona-se a outros enunciados, ter um sujeito que afirme aquilo e referir-se a algo que 

possa ser identificado. 

Se encararmos o enunciado como uma função, como proposto por Foucault, 

percebemos que não há uma relação direta entre o enunciado proferido e aquilo que ele diz, 

bem como que a origem do dizer não está na intenção de um sujeito prévia e psicologicamente 

concebido. A relação entre o enunciado e aquilo que se diz nele vem de outro lugar chamado o 

seu correlato, o domínio ou a condição de possibilidade do dizer e do sujeito que diz. Portanto, 

em A arqueologia do saber (2009a), Foucault nos esclarece que o correlato do enunciado está 

numa contextualização mais ampla e de nível mais radical, isto é, é o domínio de leis ou 

condições de possibilidade que dá existência ou torna possível que algo seja dito a partir do 

aparecimento de uma fala ou escrita, ou seja, a partir de uma sequência qualquer de signos. O 

que permite a correlação é a existência de um domínio em que esse conjunto de informações 

são possíveis. 

Com essa configuração, qualquer enunciado faz parte tanto de dizeres que o precedem 

e que o sucedem. Nessa perspectiva, entendemos que o enunciado faz parte de uma rede 

ininterrupta, relacionando-se a outros enunciados que não são, necessariamente, de natureza 

discursiva, “mas que podem ser de ordem técnica, prática, econômica, social, política” 

(FOUCAULT, 2009a, p. 94). Se voltarmos no exemplo da história da brasileira anteriormente, 

podemos perceber esse movimento claramente, pois ter uma posição racista já é antiga na nossa 

sociedade, a brasileira e o vendedor, ao falarem da posição de racista, assumindo esse discurso, 

somente apropriam-se de dizeres já consagrados social e historicamente. 

Assim, por meio dessa diferenciação, o referido autor compreende que o enunciado é 

descontínuo, é criado em cada época, movimenta e dá ritmo à circulação de saberes, irrompe 

em determinadas condições. Com base nessa ideia, entendemos que os enunciados de 

imigrantes que falam a língua brasileira em Pescara, em 2017, são observados por nós em sua 

irrupção que se dá num ritmo específico e em determinadas condições sócio-históricas. Com 

essas características de circulação da língua brasileira, podemos conceber o enunciado como 

um acontecimento discursivo que irrompe nesse período de nossa pesquisa (2017), 

relacionando a outros acontecimentos. Assim, por meio dos questionários aplicados, das 

conversas informais registradas no diário de campo, das postagens no facebook, dos eventos e 

festas dos brasileiros em Pescara há existência concomitante da articulação de certos 

enunciados em um campo de memória materializados em várias formas de registro.  
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Com isso, percebemos que o grupo de brasileiros e italianos, sujeitos observados na 

Itália, seguem regras para poder dizer sobre sua cultura, para falar a língua brasileira. Assim, 

os seus enunciados conservam-se, podem ser transmitidos e repetidos, por meio de sua 

movimentação e atravessamentos nos signos e vão sendo aceitos, repetidos e transformados, 

dando condições para a existência de outros saberes/verdades.  

Partindo desses pressupostos acerca do enunciado, entendemos que essa noção se torna 

imprescindível em nossa pesquisa, porque ao discutir as correlações entre os enunciados que 

(des)legitimam o uso da língua brasileira, podemos verificar as relações de poder, uma vez que 

o discurso que determina o que se pode dizer nessas condições se flexibiliza de acordo com a 

posição-sujeito assumida pelo enunciador, relevando, também, formas de resistência e de 

controle desses discursos, seja para aceitar ou descartar determinado discurso. 

Para avançarmos nessa linha de raciocínio, pretendemos, no tópico a seguir, entender 

melhor os discursos como elementos ou blocos táticos que não são neutros, vincula-se ao poder 

em uma reorganização dos acontecimentos discursivos que, são, de certo modo, controlados. 

Para isso, trazemos os enunciados recortados dos questionários, do facebook. Lembramos que 

o registro de cada um é apresentado conforme a linguagem empregada pelos sujeitos. 

 

3.4 O exercício de poder/resistências  

 

Foucault, em suas pesquisas, ao (re)pensar a atualidade, percebe que é possível 

desconstruir os objetos tidos como evidentes se soubéssemos como foram produzidos na 

descontinuidade da história. Assim, em suas investigações, faz um “diagnóstico do presente”, 

no qual vivemos, como um trabalho de escavação e como resultado de um processo histórico.  

Para o entendimento da temporalidade histórica, esse filósofo (1995, p. 262) constrói 

um trajeto investigativo, o qual é denominado por esse teórico de “ontologia do presente”, 

constituído por três eixos: 

 

Primeiro, uma ontologia histórica de nós mesmos em relação à verdade através da 

qual nos constituímos como sujeitos de saber; segundo, uma ontologia histórica de 

nós mesmos em relação a um campo de poder através do qual nos constituímos como 

sujeitos de ação sobre os outros; terceiro, uma ontologia histórica em relação à ética 

através da qual nos constituímos como agentes morais. (grifo nosso) 
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Cada um desses eixos é um foco de estudo sobre a questão do sujeito “seja enquanto 

objeto de saber, seja enquanto objeto de poder, seja enquanto objeto de construção identitária” 

(GREGOLIN, 2006, p. 58). 

O segundo momento genealógico, “do ser-poder, busca as relações entre o saber e o 

poder no meio social por meio da disciplina. Com isso, quer compreender como os sujeitos 

objetivados promovem ações sobre as ações dos outros” (FERNANDES, 2018, p. 99). Nesta 

tese, buscamos desenvolver esse momento genealógico, o segundo eixo, porque partimos do 

princípio que os sujeitos da comunidade de falantes do brasileiro em Pescara vivem em um 

espaço onde estabelecem jogos de forças entre as línguas: enquanto a língua italiana exerce 

predominância e cumpre sua função, a língua brasileira esconde-se pelos cantos, se (re)faz, 

muda de lugares. E nesse jogo há relação de forças na qual não há vencedor ou perdedor, não 

há dominador ou dominado, há complexas relações de poder e resistências que produzem saber 

e que são introduzidas nas ações, nos gestos e nos discursos desses sujeitos dessa comunidade. 

Dessa forma, o espaço de enunciação dos sujeitos pesquisados é um lugar de disputa de dizer, 

controlado pelo funcionamento das línguas que o compõe e pelo o que elas representam para a 

comunidade. Esse espaço é heterotópico, pois (con)vivem a (des)igualdade dividida pelas 

diferenças de predominância e legitimação entre as línguas brasileira e italiana. Além desse 

embate, encontramos a disputa do direito ao dizer e os modos de dizer de seus falantes. Nesse 

sentido, pensamos que os sujeitos brasileiros imigrantes são afetados por um espaço de 

enunciação no qual falam as duas línguas de acordo com os lugares políticos do dizer. Quando 

nos referimos ao “político”, deve-se entender um lugar de conflito com segregações. Nos 

enunciados seguintes (sublinhados por nós), podemos observar isso: 

 

B2.1- Com meu marido, [...]. 

 

B2.5- Com a minha irmã, com as brasileiras que eu encontro.  

Também com meu marido que é italiano e gosta muito do Português. 
 

B2.4- Com familiares e amigos brasileiros que também residem no Brasil, com outros 

povos que também tem o português como idioma[...]. 

 

Conforme os enunciados, a língua brasileira está distribuída entre o marido, filhos, 

amigos, família. Assim, há o controle do uso interno de sua língua. Dessa forma, esses sujeitos 

(re)significam os lugares possíveis para a prática da sua língua como uma herança e que podem 

funcionar. Por meio dessa distribuição enunciativa, percebemos o embate e relações de forças, 
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pois os sujeitos são controlados e se controlam para falar a sua língua somente nesses espaços, 

obedecendo a uma hierarquização que posiciona o uso de cada língua e os comportamentos. 

No enunciado seguinte “[...] para os brasileiros que chegam à Itália sem contato com 

os nativos italianos é mais difícil se inserir na sociedade [...]” (B1.2), podemos dizer que esse 

sujeito inscreve-se como um imigrante e nessas condições sente dificuldades, principalmente, 

por não conhecer quase ninguém, não saber falar o italiano. Assim, compreendemos que se 

estabelece um discurso conflituoso, no qual há a classificação e também a diferenciação: o 

imigrante X o nativo. Mas, mesmo com suas diferenças, deseja o reconhecimento e a aceitação 

do outro que lhe diz sua diferença. Ao usar a terceira pessoa gramatical para se referir aos 

brasileiros, percebemos que o sujeito enunciador, na posição de brasileiro, fala de forma 

distanciada, dando-nos a entender que ele/ela não seja brasileiro. Por que colocar a sua 

condição, mas não a assumir? Sabemos que esse/a brasileiro/a fala de um lugar dividido, é como 

se fosse ao mesmo tempo brasileira/a ou italiano/a.  

 Dessa forma, estar em outro espaço torna-se um campo de disputas e relações entre 

brasileiros e italianos, brasileiros e instituições, e até mesmo entre brasileiros e brasileiros, um 

campo de ações sobre ações. 

E essas relações, para Foucault (1979), não se constituem de forma dialética ou 

contraditória, mas, de reciprocidade. Essas relações recíprocas podem ocorrer ora impondo a 

não usar a língua brasileira, ora aceitando dizê-la em outros espaços fora de casa, como um 

movimento cíclico. E como efeito de dominação exercido e não como uma apropriação, 

transforma-se em relações de poder que são materializadas por um conjunto de estratégias as 

quais são (re)produzidas em todo o corpo social.  

Em relação a esse jogo discursivo, Foucault, em seus estudos, procura saber como o 

poder é exercido, buscando respostas por meio de suas inúmeras análises históricas. 

Essa busca pode ser resumida em três momentos principais: a sociedade soberana, a 

sociedade disciplinar e a biopolítica. Essa abordagem não é cronológica, mas, ao identificar a 

existência desses três tipos de poder, destaca os processos de regramentos, de limitações, de 

afrontamentos, de fronteiras na sociedade, por meio de forças “invisíveis” em todos os tempos. 

Vejamos cada um, brevemente. 

Primeiramente, surge o poder Soberano o qual se relacionava diretamente à ação do 

soberano(rei) em seu território e suas riquezas. Nessas condições, o soberano era legalmente 

titular do “direito de apreensão”, apoderando-se da vida dos súditos para depois, quando tivesse 

algum risco à soberania, eliminá-la. Conforme Foucault (2009b), uma das formas de punir e de 
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intimidar os súditos, na sociedade soberana para assim impedir a futura violação das leis, era 

aplicar a pena do suplício pela qual poderia dar visibilidade e força ao soberano.  

Em seguida, Foucault aponta o surgimento do poder disciplinar, por volta do século 

XVI. Essa forma de poder é constituída por meio dos juristas reformadores, preocupados com 

as pequenas revoltas populares, no final do século XVIII, estabelecem penas isentas de dor, 

excluindo o castigo e a encenação da dor. Com essa nova tecnologia, deve incluir o indivíduo 

no interior das instituições disciplinares (família, escola, prisão, fábricas, hospitais, quartel etc), 

para cada um ser vigiado, observado em todos os instantes. Nesse tipo de poder, há novas 

técnicas voltadas para o corpo dos indivíduos, bem distintas do poder soberano. Tais técnicas 

são denominadas por Foucault de disciplinas as quais são formas de controle minucioso das 

operações do corpo, para gerar a sujeição constante de suas forças e lhe fixar docilidade. Para 

garantir uma sociedade organizada e controlada, deve-se adotar uma conduta “normal” 

aceitável pela sociedade. Assim, com o sujeito controlado, fica mais fácil de normalizar e viver 

conforme os padrões impostos. Essa afirmação nos faz pensar sobre as condições dos sujeitos 

brasileiros em Pescara como imigrantes. Acreditamos que vivem em Pescara e por não 

poderem falar a sua língua em diversas situações, são subjetivados, ou conduzidos à 

normalização e ao comprometimento com os valores padronizados desse outro lugar. Desse 

modo, a comunidade em Pescara vive essa sua condição, dando-nos a entender que há um 

processo de normalização que engendra e faz funcionar o discurso de (des)legitimação da sua 

língua. Além disso, os sujeitos brasileiros são controlados constantemente para buscarem a 

desejável inclusão e aceitação social. 

Paralelo ao poder disciplinar, Foucault identifica o surgimento, no século XVIII, de 

outra modalidade de poder (biopoder) cujo alvo principal é a população, e cujos mecanismos 

essenciais são os dispositivos de segurança. Essa é a lógica política de se (sobre)viver, na qual 

morrem aqueles que podem emanar perigo biológico para manter a espécie humana. Trata-se, 

portanto, de melhorar a sorte das populações, de aumentar suas riquezas, sua duração de vida e 

sua saúde no aspecto biopolítico. Assim, com o biopoder, deixa-se de “tirar a vida” e se passa 

a “gerenciar a vida” alongando o ciclo produtivo da existência humana coletiva. Esta nova 

tecnologia de poder, leva em conta a vida e os processos biológicos do homem enquanto 

espécie. Tendo como parâmetro a vida, o poder é exercido a partir da classificação dos seres 

vivos (Normal X anormal), ou seja, um olhar minuciosamente normativo. Esse gerenciamento 

da vida da população não se tratava de uma ação solidária, bondosa, mas é uma estratégia para 

adquirir saberes sobre os homens: quantitativo e globalizador, referente à população; e outro, 
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analítico, referente ao indivíduo (FOUCAULT, 1995). Vale destacar que tais questões são de 

suma pertinência para o nosso entendimento da constituição dos sujeitos imigrantes em 

Pescara, especialmente por suscitar questionamentos sobre o governo das populações dos 

brasileiros que vivem fora do seu país. Esses sujeitos vivem atualmente em condição de 

incertezas que o tornam um “invasor” de espaços geográficos, sociais e linguísticos. Quando 

nos referimos ao “governo” significa, em perspectiva foucaultiana, um modo de dirigir a 

conduta alheia, estruturando-lhe um campo de ação. Segundo ressalta Foucault (1999), o 

biopoder opera segregando e hierarquizando. Por meio dessa prática de controle destacadas por 

Foucault (1999) associamos também às ações dos sujeitos brasileiros imigrantes, pois, nesse 

outro espaço vivem mais em grupos pequenos e muitos deles nem convivem com os próprios 

brasileiros, pois, segundo a fala de uma brasileira, há muitas diferenças sociais e econômicas 

entre eles. Com esse raciocínio, podemos afirmar que o espaço onde esses sujeitos convivem é 

um espaço heterotópico. 

Ao investigar sobre as questões da loucura, da sexualidade, das prisões, Foucault 

concentra-se na problemática do poder, Foucault (1979), apreende a constituição de modelos 

de análise do poder, um é o do Direito exercido por meio de lei, proibição, instituição e o outro 

é o modelo guerreiro ou estratégico que se exerce em termos de relações de forças. Mas esses 

modelos, segundo esse autor, não se mostram eficientes para compreender o poder da forma 

em que ele é exercido socialmente, porque eles não levam em consideração o real elemento do 

político (enfrentamentos, lutas, tensão perpétua) em que se vive no mundo. Para ele, o poder é 

a guerra continuada por outros meios.18 Assim questiona Foucault sobre a ação relacional ao se 

exercer poder na sociedade:  

 

[...] Se o poder é mesmo, em si, emprego e manifestação de uma relação de força, em 

vez de analisá-lo em termos de cessão, contrato, alienação, em vez mesmo de analisá-

lo em termos funcionais de recondução das relações de produção, não se deve analisá-

lo antes e acima de tudo em termos de combate, de enfrentamento ou de guerra? 

(FOUCAULT, 1999, p. 22).  

 

Esse combate não se estabelece por armas e nem por uso da força física, mas pelas 

diversas estratégias e táticas, uma guerra invisível. Com isso, temos sempre “um constante 

enfrentamento entre quem quer exercer o poder e aqueles que devem ou deveriam cumprir as 

regras e resistem” (FERNANDES, 2018, p. 101). 

                                                             

18 Foucault inverte a formulação de Carl von Clausewitz para falar do poder. Este diria que “a guerra não é mais 

que a continuação da política por outros meios”. 
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Nessa perspectiva, o entendimento de Foucault acerca do poder é precisamente o 

contrário do que é concebido pelo direito, porque o poder 

 

[...] traz à ação relações entre indivíduos (ou entre grupos). Para não nos deixar 

enganar; só podemos falar de estruturas ou de mecanismo de poder na medida em que 

supomos que certas pessoas exercem poder sobre outras. O termo ‘poder’ designa 

relacionamentos entre parceiros (e com isto não menciono um jogo de soma zero, mas 

simplesmente, e por ora me referindo em termos mais gerais, a um conjunto de ações 

que induzem a outras ações, seguindo-se uma às outras) (FOUCAULT, 1995, p. 240). 

 

 

Ao dizer “relacionamentos entre parceiros”, acreditamos que Foucault elimina 

qualquer possibilidade de uma ideia estática do conjunto dessas ações, consistindo em uma 

relação de “condução de condutas” e também em uma ordenação da probabilidade de escolhas 

dos indivíduos perante um campo restrito de possibilidades. Em relação a esse ponto, 

gostaríamos de retornar neste momento o enunciado apresentado na figura 19: “A minha filha 

tem dois anos e eu sempre falo português com ela e meu marido fala em italiano, ela já entendeu 

as duas línguas e começou a dizer palavrinhas nas duas línguas. Não temos que desisti, 

demora, mas dá certo”. Ao analisarmos esse enunciado, percebemos que há relações de poder, 

pois a filha ao saber falar as duas línguas ocupa espaços em casa por meio das línguas as quais 

domina. Por outro lado, ao se constituir como sujeito bilíngue, é afetada de modo distinto pelas 

línguas que fala, na medida em que se relaciona de forma diferenciada com cada uma delas. 

Nessa dinâmica de trocas, podemos inferir que o poder se dá em um processo de inter(ação), 

um movimento, uma ação bem invisíveis. De tal modo o poder está sempre nessa relação de 

confronto, num jogo que envolve a resistência a um poder, pois  

 

[n]ão há relação de poder sem resistência, sem escapatória ou fuga, sem inversão 
eventual; toda relação de poder implica, então pelo menos de modo virtual, uma 
estratégia de luta, sem que para tanto venham a se sobrepor, a perder sua 

especificidade e finalmente a se confundir. Elas constituem reciprocamente uma 

espécie de limite permanente, de ponto de inversão possível. Uma relação de 

confronto encontra seu termo eu momento final (e a vitória de um dos dois 

adversários) quando o jogo das reações antagônicas é substituído por mecanismos 

estáveis... (FOUCAULT, 1995, p. 248). 

 

Em função disso, Foucault propõe uma analítica do poder, opondo-se ao modelo legal. 

Portanto, esse questionamento sobre o poder, por Foucault, mostra-nos as razões do seu 

exercício se constituir e se manter em campos e discursos específicos, em épocas determinadas. 

Dessa forma, esse autor lança as bases da compreensão do poder como uma rede que atravessa 

o corpo social e produz adesão pelo convencimento. Assim, na comunidade pesquisada 

percebemos que as brasileiras agem sobre o marido italiano ao ensinar a sua língua brasileira e 
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o marido aprende para poder estabelecer mais vínculos fortes com a família da esposa. Nessa 

perspectiva, encontramos relações de poder, como podemos constatar nos enunciados 

seguintes: 

 

B2.2 - Com meu marido, pois ele é um apaixonado de línguas. Eu o ensinei o português 

falado e escrito. Essa experiência é agradável, mim faz sentir-me a casa. 

 

B2.18- [...] falo com meus filhos e meu marido mesmo sendo italiano. 

 

“[S]em dúvida comunicar é sempre uma forma de agir sobre o outro ou os outros” 

(FOUCAULT, 1995, p. 240). Se pensarmos no ponto de vista de uma analítica e não de uma 

teoria, como Foucault, falar “com meu marido” e com “meus filhos” é uma forma de agir sobre 

o outro, nesse caso, manter no espaço familiar a predominância da língua brasileira. B2.2 exerce 

uma relação de poder, quando ensina ao marido a sua língua e não foi só oralmente, mas por 

escrito também. B2.18 ao dizer “mesmo sendo italiano” usa a sua forma de resistência contra 

um poder instituído: italiano não fala brasileiro em Pescara. Aliás, em perspectiva foucaultiana, 

sempre é possível exercer uma resistência, entendida com uma parte do poder, o qual pode ser 

modificado segundo a resistência que encontra. 

Ao propormos pensar a resistência como algo que também constitui o que é próprio 

das relações dos sujeitos brasileiros, estamos procurando reconhecer que se trata de uma 

estratégia de luta desses sujeitos, ao estarem em um espaço heterotópico, e, os conflitos vividos 

por esses sujeitos relacionados ao seu bilinguismo. Ao falar sua língua, enfrenta, então, o 

estranhamento e a resistência do meio social que não compartilha dos mesmos conhecimentos. 

Nessas circunstâncias, esses sujeitos, como bilíngues, podem gerar conflitos, pois precisam 

controlar suas palavras para poderem se comunicar com os outros, não alcançando, dessa forma, 

sua expressividade maior.  

Em sua aula de 14 de janeiro de 1976, no curso do Collège de France, Foucault mostra 

que seu interesse era analisar o poder como uma “malha capilar” de “micropoderes”, que se 

espalham sutilmente entre todos os indivíduos através de pequenas práticas repetitivas, uma 

microfísica que deve ser entendida 

 

como uma estratégia, que seus efeitos de dominação não sejam atribuídos a uma 

‘apropriação’, mas a disposições, a manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamentos; 

que se desvende nele antes uma rede de relações sempre tensas, sempre em atividade, 

que um privilégio que se pudesse deter; que se seja dado como modelo antes a batalha 

perpétua que o contrato que faz uma cessão ou uma conquista que se apodera de um 

domínio.(FOUCAULT, 2009b, p. 29)  
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Quando encontramos os sujeitos brasileiros da comunidade pesquisada falando a 

língua brasileira em casa, com amigos, no facebook, em festa são mecanismos táticos, 

estratégicos, repetitivos do poder, e, quando as brasileiras falam com os maridos italianos na 

língua de origem dela e ele corresponde e aceita é justamente por não oprimir, “não pesa só 

como uma força que diz não, mas [...] induz ao prazer, forma saber, produz discurso” 

(FOUCAULT, 1979, p. 8).  

Portanto, os micropoderes não agem exclusivamente de forma negativa e proibitiva, 

mas, principalmente, produtiva. Mas o que é produzido? Produzem-se comportamentos e 

classificações, normatizações e normalizações.  Ao estudarmos a comunidade em Pescara não 

se pode deixar de pensar as relações de poder que, por diferentes intensidades, circulam e 

percorrem, principalmente, em determonados espaços e tornam possível estabelecer 

determinados mecanismos de controle e disciplina. Quanto ao nosso estudo, os enunciados do 

grupo “Brasileiros em Abruzzo”, no facebook, um espaço heterotópico, podem ser analisados e 

pensados como relações de poder, em perspectivas foucaultianas, o biopoder e a disciplina. 

Retornemos aos dizeres apresentados na figura 8, já analisada em outra vertente no capítulo 1. 

 

REGRAS DO GRUPO 

Publicar somente assuntos relacionados ao Brasil e/ou Itália. 

Respeitar a opinião alheia e comentar as publicações com educação. 

Tentar ao máximo escrever em português, nada contra a língua italiana, pelo 

contrário, mas esse é um espaço virtual brasileiro. 

 

A norma é um mecanismo que pode agir para disciplinar e regular, ou seja, ela “tanto 

pode se aplicar a um corpo que se quer disciplinar quanto a uma regulamentação que se quer 

regulamentar” (FOUCAULT, 1999, p. 302). É um jogo duplo que cobre toda a sociedade.  

Nessa mesma perspectiva, com “as regras do grupo”, põem-se em funcionamento 

técnicas produtoras de disciplina, constituindo, assim, a ordem para se obter a obediência. Esse 

conjunto de regras, normatização, é reforçado por um discurso o qual indica a necessidade de 

seguir o que está determinado. Publicar, respeitar, comentar e escrever em português são ações 

que querem regulamentar as ações dos sujeitos brasileiros, nesse espaço. São simplesmente 

normas cotidianas sem terem consequências jurídicas, mas elas precisam ser obedecidas pelo 

grupo. Assim, as regras do grupo tornam-se como elementos de vigilância para controlar os 

membros do grupo nos seus procedimentos mais triviais em um “espaço vitualmente 
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brasileiro”. Quando se coloca “respeitar a opinião alheia e comentar as publicações com 

educação” é uma regra para a boa convivência entre todos os seus membros. Para obter um 

controle com maior dimensão sobre os sujeitos, há um sistema de vigilância. Mas quem pode 

vigiar? Cada um vigia a si mesmo e ao outro para não romper com as normas. “Assim a tensão 

entre a ordem estabelecida e a resistência do sujeito atenua-se, pois, uma passa a autocontrolar-

se, pois já introjetou, já subjetivou, as normas” (FERNANDES, 2011, p. 245). Ao enunciar que 

precisam “tentar ao máximo escrever em português” é uma normatização que propicia a 

normalização, afinal, todos devem usar a língua brasileira, nesse espaço, para impedir o seu 

esquecimento, mas também mostrar qual língua pode falar nesse grupo e qual não pode. Ao 

usar o verbo “tentar”, inferimos o seu uso como um esforço que se deva fazer para falar a sua 

língua. Assim, o sujeito determina o não lugar de dizer, o italiano e o lugar autorizado, 

legitimado a dizer, o brasileiro. Nesse sentido, é estabelecida uma relação de conflito, pois, a 

própria coordenadora do grupo diz que não tem “nada contra a língua italiana, pelo contrário, 

mas esse é um espaço virtual brasileiro”. Portanto, nesse espaço, os sujeitos falam a língua 

brasileira, mas, caso alguém venha a falar italiano, significa um modo de resistência. Por meio 

desse controle, exerce um micropoder, ao conduzir a conduta dos membros do grupo, e também 

uma resistência ao uso da língua italiana. O controle da língua, nessa situação, é uma relação 

de poder e resistência.  

Ao enunciar de determinar a forma e não de outra, a posição ocupada pela 

coordenadora do grupo recupera outros discursos, como: 

 

B4.2-A vantagem é não esquecer a língua e ter contato com brasileiros e italianos 

assim entendemos mais a língua. 

 

E, como eco, esse enunciado estabelece relação com outros dizeres sobre a necessidade 

do uso da língua brasileira.  

 

I1.1 Eu aprendi o portugues do Brasil estudando sozinho (auto-didata; estudando a 

gramatica e outros livros fornecidos por brasileiros 

 

I1.2 Com a minha esposa. 

 

I1.3 Eu aprendi a língua portuguesa viajando com frequencia para o Brasil. 

 

I1.4 Com meu companheira. 

 

I1.5 Eu sou casado com a brasileira. 
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Os enunciados dos sujeitos italianos, acima, apresentam os lugares a partir dos quais 

esses sujeitos revelam a possibilidade da aprendizagem e do uso do brasileiro. Com isso, 

entendemos que esses sujeitos “têm diante de si um campo de possibilidades onde diversas 

condutas, diversas reações e diversos modos de comportamento podem acontecer” 

(FOUCAULT, 1995, p. 244). Nessa perspectiva, usam a língua brasileira para se relacionarem, 

reverberando um modo de pensar, de agir que não menosprezam em contexto italiano. 

Mas, essas relações de forças só se tornam possíveis porque os sujeitos são livres para 

aprender “o portugues do Brasil estudando sozinho”, ou aprende “a língua portuguesa 

viajando com frequencia para o Brasil”. 

Entretanto, Foucault, acredita que para sermos livres é fundamental que saibamos 

cuidar de nós mesmos, sem encarregar o outro dessa ação. Isso seria um ideal em qualquer 

sociedade. Porém, na atualidade, acreditamos que as instituições se colocam no lugar de cuidar 

da nossa vida e, infelizmente, a cada dia cobramos cada vez mais que elas continuem 

conduzindo o nosso modo de ser, de pensar e de agir nos tirando o fardo de nossa existência. 

Assim, podemos nos tornar aprisionados aos processos de normalização. Ser monolíngue seria, 

por exemplo, um desses processos de normalização, no contexto em Pescara. 

Mas, segundo Foucault, nossa liberdade sempre é incompleta, porque ações de poderes 

são constituídas infinitamente e a desarticulação de algum sonho de autonomia ou emancipação 

é momentânea. Nesse aspecto, podemos perceber que os sujeitos imigrantes em Pescara, ao 

adentrarem em um novo espaço, novos conceitos de identidade cultural/nacional, novas formas 

de comunicarem e interagirem são necessárias. 

Nesse aspecto, as resistências são ações estratégicas que fazem parte do jogo do poder. 

Podemos, a exemplo, perceber essa forma de resistir com as práticas discursivas na comunidade 

dos brasileiros em Pescara, com alguns recortes de enunciados. Vejamos algumas respostas 

dos sujeitos brasileiros ao serem indagados sobre com quem falam o português. 

 

B2.6 - Converso em português só com as amigas brasileira. 

 

B2.16 - Falo muito pouco, mas falo em português com os meus parentes no Brasil. 

 

B2.19 - Eu falo português com minhas irmãs quando não quero que as pessoas 

entendam o que estamos dizendo. Falo também com amigos que moram no Brasil 

utilizando Skype ou Facebook. 
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B2.16 fala pouco porque os dispositivos reguladores exercem controle. Inserido em 

uma sociedade italiana, deve comunicar-se na língua local e obedecer às normas para se 

“normalizar” e ser aceito como sujeito produtivo. Porém, ao dizer “converso em português só 

com a amigas brasileira”, percebemos uma forma de resistência, mesmo que ainda fale 

somente com duas amigas, não apaga totalmente a sua língua em determinados domínios. 

Entendemos que, por meio do advérbio só, revela uma restrição, o que reflete um 

posicionamento menos favorável frente ao uso da sua língua no seu cotidiano. Nesse sentido, 

percebemos que não há um poder governamental proibindo a sua comunicação em língua 

brasileira, mas todo um conjunto social que o/a leva a usar a língua local para poder inserir-se 

em um trabalho, em um transporte, em um comércio etc. E como, no contexto italiano, há o 

desconhecimento e uso com frequência da língua brasileira, espera-se que a comunicação seja 

na língua nacional italiana como uma forma de padronização, de normalização. 

Em B2.19, o emprego do verbo na primeira pessoa do plural (estamos) demarca de 

forma excludente os limites de uma língua, em um movimento de resistência ao discurso da 

diferença, ao discurso da heterogeneidade. Resiste a outra língua, quando fala a sua língua para 

o outro não o/a entender. Também, nesse enunciado, a língua brasileira é utilizada como um 

meio de inclusão no grupo de nacionalidade de sua origem, mas também de exclusão do outro, 

ou seja, aquele que não pode participar do diálogo. Para Foucault, o poder não emana apenas 

de instâncias superiores como instituições jurídicas ou do Estado, mas está em uma relação 

dialética entre os sujeitos, dissemina-se nos detalhes da vida cotidiana. Por isso, quando B2.19 

fala a língua brasileira para que o outro não o/a compreenda, resiste a não falar a língua italiana. 

Esses enunciados (B2.6, B2.16, B2.19) tecem normas de como e quando a língua pode 

emergir (“com parentes”, “só com duas amigas”, “quando não quero que entendam o que 

estamos dizendo”). Assim, é inapropriado falar brasileiro fora de casa. Portanto, perante a esses 

enunciados analisados e a outros que não expusemos neste momento, mesmo que empreguem 

com menor frequência a sua língua de herança, identificamos ainda, pelos seus registros escritos 

nos questionários, que ainda conseguem se expressar de forma fluente em sua língua e 

utilizarem estratégias para mantê-la, porém cada um posiciona-se  aproximando-se ou se 

distanciando dela. É nesse campo estratégico do exercício de resistência que os sujeitos 

pesquisados podem agir, mesmo que de forma provisória, como forma de burlar as regras do 

jogo, indo além, abrindo outras brechas, como por exemplo, falam com um sujeito ou outro. 

Assim, são formas de se normalizarem, de se adequarem ao meio para se inserirem socialmente 
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em contraposição à resistência de manter sua língua natal como ponto de referência de 

individualidade. 

Os enunciados que controlam os dizeres desses sujeitos estão atrelados a saberes e 

exercem poderes, possibitam a constituição de posições que asseveram e deslegitimam, de 

algum modo, a língua brasileira.  

E outra posição sujeito, como forma de resistência, encontramos no enunciado 

seguinte: “[...] a minha língua madre, quase, nunca a uso na Itália, porque quase não convivo 

com brasileiros e não tenho filhos vivendo ou crescendo na Itália. Então, não sinto necessidade 

de utilizá-la por aqui” (B2.21). Por não ter filhos vivendo ou crescendo na Itália, esse sujeito 

resiste ao distanciar-se de sua língua, pois “nunca usa na Itália”. Mesmo que tenha resistência, 

há uma pequena brecha no seu dizer para possibilitar o uso do brasileiro, ter filhos. Dessa forma, 

apresenta a posição de alguém que não possui a necessidade de representar o modelo a ser 

seguido (transmitir a sua língua de herança). Ao empregar o verbo “convivo” e apresentar uma 

expressão negativa em relação a ele, estabelece uma relação de poder por exercer um controle 

sobre si mesma. Assim, a partir de sua posição ocupada no mundo, valora a outra língua 

(italiana) que se fala com maior dominância no seu espaço de “convívio”. Falar a língua 

brasileira, nesse espaço, para esse sujeito, é uma questão de necessidade, aspecto bem distinto 

da posição do sujeito italiano ao dizer que fala “a lingua portuguesa diariamente com minha 

esposa mesmo estando na Italia, e tambem com seus familiares e amigos que moram no Brasil. 

O idioma oficial usado no nosso dia a dia é o Portugues do Brasil” (I4.1). Enquanto B2.21 

“quase nunca usa e nem sente necessidade”, I4.1 utiliza em contexto italiano.  

Conforme as análises realizadas nesse momento sobre o poder e a resistência, 

percebemos os sujeitos da comunidade de falantes do brasileiro em Pescara espacial e 

temporalmente em conflito. Dessa forma, vivendo em um espaço heterotópico, constitui-se 

dividido em relação a si e aos outros sujeitos. 
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TECENDO UM ACABAMENTO 
  

Uma possível conclusibilidade torna-se necessária, neste momento.  

Quando fomos a Pescara e inicamos a investigação na comunidade de falantes, ainda 

tínhamos receios, incertezas, ansiedades por estarmos em outro espaço, por tentarmos falar 

outra língua, por estarmos comendo alimentos que nunca tínhamos comido, por sentirmos 

saudades do que deixamos no Brasil. Enfim, tudo era muito novo para nós. Mas, esses 

sentimentos e atitudes foram aos poucos diminuindo, porque sempre nos encontravámos com 

os brasileiros, em diversos lugares, sempre assistíamos a aulas do Português brasileiro da 

Professora Kátia e, também, íamos a eventos tipicamente brasileiros.  

Apresentamos essas breves considerações, antes de mostrarmos os resultados 

encontrados, por acreditarmos que tivemos a oportunidade de vivenciar da mesma forma os 

desafios que são lançados aos imigrantes que se dispõem a viver entre-línguas, entre-culturas.  

Nesse movimento, podemos marcar um antes e um agora para tecer o nosso 

acabamento. Certamente, sentimo-nos com nossa bagagem bem mais cheia em relação ao 

momento em que iniciamos essa nossa trajetória. Agora, após analisarmos os enunciados desses 

sujeitos, podemos apresentar a relação do sujeito, na/da/pela língua, inserido em contexto de 

imigração. 

Portanto, a partir deste ponto, podemos chegar aos resultados encontrados. Lembramos 

que constituímos nossas análises tendo como referências as três perguntas de pesquisa as quais 

nos deram um caminho para conduzir nossas interpretações sobre os ditos dos sujeitos 

pesquisados. Didaticamente, fazemos o retorno de cada uma e apresentamos em cada momento 

as nossas conclusões em relação ao foco da questão. Assim, registramos a seguir, na mesma 

sequência do desenvolvimento da pesquisa, os resultados. 

 

1 Que entonações emergem a partir dos enunciados da comunidade de falantes do 

brasileiro em Pescara, quanto ao uso efetivo ou não da língua brasileira em contexto 

italiano? 

Em nossas análises, observamos que há uma predominância de discursos que 

constroem a representação brasileira como um tom valorativo uniforme e homogêneo, em 

vários enunciados. Acreditamos que essa valoração de uma pretensa homogeneidade é uma 

forma e uma tentativa de estabelecer um pertencimento, pois a todo momento procuram não 

acontecer o esquecimento de quem eram, de suas origens, de sua língua. Acreditamos que há 
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um esforço para manter viva sua língua e seus vínculos. Por isso, sempre marcam na 

materialidade linguística palavras de negação como se fosse uma forma de construir o discurso 

das vantagens de usar o brasileiro, mesmo em espaços mais restritos. Mas essa posição não é 

de todos, encontramos também sujeitos brasileiros que não veem vantagem em falar sua língua 

em território italiano e uma das justificativas é que a língua brasileira é minoritária em território 

italiano. 

Aqueles que ainda querem usar sua língua utilizam de várias estratégias para mantê-la 

viva. Para isso, participam de shows musicais nos quais encontram um samba, uma bossa nova, 

uma MPB, em Pescara. Assim, a língua brasileira pode se estabelecer pela música em espaço 

estrangeiro. Cremos que a música possibilita o seu reconhecimento, o sentimento de brasilidade 

nos mínimos e mais variados gestos, uma vez que ela é algo que lhe possibilita manter suas 

singularidades, sua língua, em contexto italiano. 

Outra estratégia para a aproximação do que está distante é a internet, onde cada um 

busca trocar sentimentos e também se tornarem mais próximo. Dessa forma, podem resgatar os 

valores do Brasil, marcando a diferença e reafirmando sua identidade. No ambiente virtual, 

podem tudo o que lhe é negado no real, assim, postam comidas que comeram, postam os eventos 

brasileiros que vão acontecer, postam pedidos de ajuda e procuram fazer amizades e marcar as 

saídas para ver um jogo brasileiro, dançar e cantar uma música brasileira e tudo o que é possível 

e permitido nesse espaço. Assim, buscam elementos que enfatizem as raízes, a “continuidade”, 

a “memória” e a atemporalidade desses aspectos identitários associados ao Brasil pela culinária. 

Nesse contexto, o seu passado é ressignificado no presente.  

Em vários enunciados analisados, percebemos o uso do brasileiro como uma 

necessidade para continuar falando com sua família, com amigos brasileiros, mas esse uso é 

minoritário, em Pescara. 

 Porém, esse gesto utilitarista não é encontrado nos enunciados dos maridos italianos 

das brasileiras, pois sempre enunciam revelando um movimento valorativo, um julgamento de 

valor com caráter altamente enaltecedor e deferência à língua brasileira. 

Assim, o sujeito permanece entre-lugares, entre-línguas, entre-culturas, entre-nações. 

Dessa forma, (re)soa, num entre-aqui-lá que não se opõem, mas se completam, aglutinando as 

culturas, as nações.  

Os resultados também indicam que valores como futebol, samba e carnaval são 

representados e recorrentes como um imaginário do Brasil. Porém, os sentidos constituídos de 

brasilidade são atitudes responsiva ativa frente aos “rótulos” criados sobre o Brasil. Assim, as 
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palavras dos outros(italianos) que perpassam seus enunciados são por eles não somente 

assimiladas, mas também reestruturadas e modificadas. 

 Encontramos também a recorrência do uso da negação e, nesse sentido, entendemos 

que se negam as designações constituídos histórica e socialmente sobre o Brasil que se dá pelo 

olhar do Outro (sujeito na/pela linguagem), encarnado na figura do italiano, cujos valores 

axiológicos dão-se como “fanfarrões”. 

É importante atentarmos para o fato de encontrar de um lado a posição dos sujeitos 

italianos sobre os brasileiros referindo-se a uma coletividade, pluralidade. E isso reflete e refrata 

nos dizeres dos sujeitos brasileiros, os quais reagem apresentando respostas de apreciações 

negativas endereçadas aos italianos por ainda não saberem ou conhecerem o que é realmente o 

brasileiro.  Assim, esse dizer (re)constrói sentidos sobre as brasileiras pelo imagiário do sujeito 

“homem italiano” o qual contitui os valores sociais produzidos historicamante. Mesmo que 

encontremos algumas vozes opondo-se ao discurso estereotipado sobre o/a brasileiro/a, 

percebemos que essa imagem do Brasil por meio das baianas, do Rio de Janeiro, do samba e do 

carnaval ainda está presente no imaginário dos sujeitos brasileiros, algumas vezes para reforçar 

o seu pertencimento, mas outras como uma negativa de um estereótipo. E nesse jogo 

enunciativo, atualizam os sentidos de formulações anteriores, que já foram feitas, que já foram 

enunciadas, produzindo peculiares efeitos sobre seu país, unindo futebol, samba (carnaval), a 

tropicalidade para marcar a sua identidade brasileira. 

Também constatamos, nas análises dos dados, dois espaços heterotópicos 

fundamentais e necessários para, especificamente, os brasileiros poderem interagir, falar a sua 

língua: um é a festa dei Popoli e o outro é o grupo no facebook denominado “Brasileiros em 

Abruzzo”. Como espaço real, a festa dei Popoli trama uma rede de vizinhanças entre distintos 

sujeitos que naquele momento encontram uma condição de aproximação, (ou quem sabe uma 

homogeneização) uma condição de um espaço outro possibilitado. E como espaço virtual, o 

grupo formado e denominado “Brasileiros em Abruzzo”, na rede social, produz sentidos e 

significados sobre o Brasil e sobre os brasileiros. É um lugar outro que representa um recurso, 

uma tática, talvez uma resposta para confirmar e tentar construir uma redefinição do sentido de 

sua vida em outro espaço. Os sujeitos brasileiros, quando registram no grupo sua história, 

crenças, cultura, por meio de sua língua, aproximam-se do que lhe foi distanciado. É o espaço 

possível de enunciar e colocar a sua língua em funcionamento e produzir sentidos sobre as 

coisas, procurando relacionar-se com outros sujeitos brasileiros. Os dizeres entre os sujeitos 

exemplificam o esforço do grupo em configurar a proximidade como uma tentativa de superar 
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a dureza da imigração. É um espaço heterotópico, no qual os sujeitos brasileiros vivem e 

revelam realidades latentes que saltam do real para o virtual e percebemos que também tentam 

aproximações para vivenciarem os hábitos brasileiros: futebol, carnaval. 

Assim, a língua brasileira vai se estabelecendo como uma herança, sendo valorada 

negativa e positivamente pelos sujeitos brasileiros em espaços estrangeiros. Chamamos 

atenção, para o fato de que detectamos, em nossas análises, nos enunciados dos sujeitos 

italianos expressões de valoração sobre o Brasil, sobre a língua e, conforme suas colocações, 

acham importante o seu uso, mesmo que de forma restrita, em Pescara. 

Portanto, conforme a pergunta inicial que nos direcionou a analisar os enunciados 

desses sujeitos sobre as valorações de se poder ou não usar a língua brasileira em contexto 

italiano, podemos concluir esse primeiro bloco de análises indicando que os sujeitos brasileiros, 

em condições de imigração, entregam-se à língua com a expectativa de criar utopias e 

heterotopias. Assim, a língua brasileira como herança seria aquela que possibilita ressignificar 

o que está em outro espaço/tempo associado ao Brasil por pessoas de um grupo social 

específico. 

 

2 Quais forças centrípetas e centrífugas incidem nos discursos dos sujeitos pesquisados 

sobre o bilinguismo? 

Por meio desse questionamento, procuramos identificar nos enunciados dos sujeitos 

pesquisados quais são as forças centrípetas e centrífugas que compõem os seus discursos. Com 

isso, nesse outro espaço, esses sujeitos encontram-se em conflitos e embates que podem ser 

constituídos em relação ao uso de uma língua ou outra, em espaço italiano. Constatamos nas 

análises que as forças dispersantes garantem o trânsito entre duas ou mais línguas e estabelecem 

vínculos de diversos tipos: com pessoas, com culturas, com jeitos de falar e possibilitam o uso 

de sua língua em diversas situações e diferentes interlocutores: para falar com brasileiros, com 

os italianos e esses com os brasileiros.  

E, nesse processo de constituição desses sujeitos, há discursos que defendam o 

funcionamento de línguas separadamente e, por acreditarem que são puras e homogêneas, 

nessas condições, só há possibilidade de aprender uma língua a cada tempo. Assim, percebemos 

a força centrípeta gerando um discurso desfavorável ao bilinguismo, mas construindo a ideia 

da existência de espaços monolíngues. 

Há uma imagem de língua idealizada como perfeita que permeia o dizer, por isso, 

talvez imagine que precise parar de falar uma língua para aprender outra. Em função disso, 
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encontramos uma grande preocupação em alguns dizeres de reduzir o uso de sua língua, 

propiciando, assim o monolinguismo. 

Os dados revelam que os enunciados das mulheres atuam como uma força centrífuga 

para que ocorra o uso da língua em casa com os maridos italianos e com os filhos, possiblitando 

o desenvolvimento do bilinguismo. 

Conforme os enunciados analisados, fica claro que o ambiente de convivência 

multi/bilíngue em si é perfeitamente saudável para a socialização dos indivíduos e que a 

preservação da língua brasileira como herança não exerce nenhuma interferência negativa no 

processo de aquisição da língua italiana. Além disso, se levaramos em conta a perspectiva 

bakhtiniana, podemos concluir que os sujeitos dessa comunidade falam mais de uma língua, 

justamente, porque precisam apropriar-se da fala do outro para poder interagir, ser aceito. 

 Assim, podemos perceber que, embora existam discursos de valoração positiva sobre 

o bilinguismo na comunidade em Pescara, ainda há forças contrárias agindo para a sua 

invisibilidade aos olhos da sociedade que defende uma política monolíngue. 

 

3 Como os enunciados dos falantes do brasileiro em Pescara relacionam-se ao execercío 

de poder e as formas de resitências em relação à (des)legitimação do brasileiro como 

herança?  

Quando fazemos a pergunta, querendo saber o “como” os enunciados relacionam-se, 

preocupamos em entender o processo relacional de forças que vão sendo constituídas pelo 

discurso nessa comunidade, partindo da explanação teórica oferecida por Michel Foucault. Isso 

quer dizer que a delimitação entre o que é poder e o que é resistência se pulveriza e uma tal 

divisão torna-se bastante complexa. As resistências ocorrem, mas são cooptadas pelo poder que 

delas se retroalimenta. Do mesmo modo que os indivíduos não podem escapar aos micropoderes 

que estão em toda parte, a possibilidade de resistir emerge como estratégia encontrada por esse 

sujeito para se esquivar às táticas múltiplas e cambiantes por meio das quais o poder se exerce 

sobre todos.   

Os sujeitos pesquisados por nós, nessa perspectiva, reagem ao assumir posições como: 

falar somente o italiano, não falar mais a sua língua de herança ou falar as duas línguas, falar 

somente com alguns. Nesse aspecto, exerce relações de poder e resistência. Assim, há o embate, 

pois os sujeitos são controlados e se controlam para falar a sua língua somente nesses espaços, 

obedecendo a uma hierarquização que posiciona o uso de cada língua e os comportamentos. 
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Dessa forma, estar em outro espaço torna-se um campo de disputas e relações entre brasileiros 

e italianos, brasileiros e instituições, e até mesmo entre brasileiros e brasileiros. 

Os sujeitos brasileiros da comunidade pesquisada falam a língua brasileira em casa, 

com amigos, no facebook, em festas onde podem usá-la. E, estratégicamente, os sujeitos são 

controlados e se controlam para falar a língua brasileira somente nesses espaços, obedecendo a 

uma hierarquização que posiciona o uso de cada língua e os seus comportamentos. Assim, fala-

se de um lugar dividido, de onde deve usar uma língua e silenciar outra. 

Desse modo, a comunidade em Pescara vive essa sua condição, dando-nos a entender 

que há um processo de normalização que engendra e faz funcionar o discurso de 

(des)legitimação da sua língua de origem. 

Por meio de um controle, como destacado por Foucault (1999), os dizeres dos sujeitos 

brasileiros imigrantes, nesse outro espaço, tendem a construir “próteses”, conforme é 

denomindo por Derrida (2001), no desejo de suprir a falta e compensar, de alguma maneira, a 

distância de sua terra natal. 

Percebemos que não há um poder governamental proibindo a comunicação em língua 

brasileira, mas todo um conjunto social que leva o sujeito imigrante brasileiro a usar a língua 

local para se inserir no trabalho, na escola, no transporte, no comércio, normalizando, assim, o 

como e o quando a língua brasileira pode emergir (“com parentes”, “só com duas amigas”, 

“quando não quero que entendam o que estamos dizendo”). Assim, é inapropriado falar 

brasileiro fora de casa. 

Após a explanação desses três questionamentos que conduziram as nossas análises, 

gostaríamos de sugerir três pontos que podem ser (re)pensados. 

O primeiro refere-se ao, no contexto estudado, protagonismo dos sujeitos italianos, os 

quais, no desenvolvimento de nossa pesquisa, pudemos comprovar a sua inserção na 

comunidade de falantes do brasileiro e mostrar o quanto eles dominam a língua, a cultura 

brasileira, somente convivendo com a esposa e seus familiares e alguns amigos em 

determinados momentos. Acreditamos que esse fator é um ponto fundamental para 

(re)pensarmos as concepções do que seja o falante de herança, pois ainda há uma defesa de que 

a herança se associa a uma relação intergeracional. Acreditamos que esse enfoque que 

levantamos, entretanto, possa ser compreendido como uma espécie de resistência ao que já 

esteja normalizado. Em relação a esses sujeitos, durante o processo de observação tivemos a 

oportunidade de encontrar com todos os seis casais por mais de uma vez, em momentos de 

descontração e pudemos detectar que somente um deles fala com mais dificuldade a língua 
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brasileira, enquanto os outros falam tão bem que, às vezes, achávamos que eram brasileiros, 

pois nos encontros somente se falava do Brasil e na língua brasileira. Portanto, acreditamos que 

é necessário um aprofundamento para outros estudos posteriores. Afinal, constatar italianos 

com fluência na língua brasileira e não resistindo ao fato de que alguém se dirija a eles em 

português, já seja algo para se discutir e aprofundar em torno dessa ideia, o que poderia trazer 

valiosas contribuições para campo de estudo do brasileiro como herança. 

Outro ponto que propomos repensar é sobre a tensão estabelecida para o uso de mais 

de uma língua. Moroni (2015) questiona em sua tese sobre a questão da percepção positiva do 

multilinguismo, alegando que o país de acolhimento favorece a transmissão de uma LH, 

principalmente quando esse país é bilíngue. Por meio desse raciocínio, a pesquisadora percebe 

que os países com mais de uma língua podem favorecer representações positivas para os sujeitos 

imigrantes. Percebemos que esses sujeitos vivem entre-línguas e entre-culturas, com isso há 

tensões. Assim, ao falar mais de uma língua, mesmo em país bilíngue, o sujeito brasileiro pode 

enfrentar o estranhamento e a resistência do meio social que não compartilha dos mesmos 

conhecimentos e hábitos linguísticos. Com essa perspectiva, acreditamos que há um jogo 

estratégico constante para se falar uma língua ou outra. 

Por último, identificamos em nossas buscas em Pescara dois livros didáticos 

publicados: Corso di Brasiliano e Português do Brasil. Esses livros nos chamaram atenção, 

porque todos os dois direcionam o foco de ensino da língua voltada para os aspectos linguísticos 

e culturais exclusivamente do Brasil. Ao analisá-los, é possível ampliarmos a nossa reflexão, 

com outros estudos, e considerar o uso desse material didático, como uma forma de resistência. 

E fazendo nossas “escavações”, no espaço italiano, além desses instrumentos referidos 

anteriormente, tivemos a oportunidade de acompanhar as aulas da professora Kátia e 

percebemos que as avaliações aplicadas na disciplina de “Lingua e Letteratura portughese e 

brasiliana” focavam muito a questão do português brasileiro. Com isso, entendemos que é 

possível a valorização da língua brasileira em Universidade italiana e, consequentemente, a 

preservação da língua do Brasil. Por um lado, esses instrumentos possibilitam a sua visibilidade, 

nesses espaços discursivos. Mesmo que não tenha sido nosso propósito de pesquisa, 

percebemos que é um campo propício para discussões sobre esse aspecto do ensino da língua 

brasileira, por entendermos que nessas Universidades encontram-se alunos brasileiros. 

Portanto, não queremos colocar um ponto final, neste momento, porque sabemos que 

nossa palavra está sendo lançada para outros (Bakhtin, 2003) os quais podem fazer parte dessa 

cadeia enunciativa ininterrupta sobre o brasileiro como língua de herança. 
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO DOS BRASILEIROS 

 

 

 

 

Você está sendo convidado para participar, como voluntário, dapesquisa sobre falantes e 

aprendentes do português como língua de herança. A língua de herança é aquela falada fora 

do seu contexto de origem, restrita aos contextos familiares ou a locais de uma comunidade 

específica, na qual outra língua é utilizada de forma mais abrangente. O objetivo desta pesquisa 

é conhecer a prática de preservação ou erradicação do português como língua de herança em 

Pescara, Itália. 

Ressalto que sua identidade não será revelada em nenhum momento e nem das pessoas que 

venham a ser citadas nas suas respostas, neste trabalho. 

Dados pessoais:  

Local e data de nascimento: 

Escolaridade: 

Tempo de permanência em Pescara:  

 

1-Como você percebe a recepção dos nativos aos brasileiros aqui na Itália? 

2-Com quem você fala o português? Como é essa experiência? 

3-No seu dia-a-dia, conte-nos onde e o que costuma comer de pratos da culinária brasileira? 

4-Para você, que vantagens há ao usar o português? 

5-Que canais de comunicação você utiliza para falar com outros brasileiros? 

6-Imagine que nas escolas italianas tivessem abertura para estudar os bens culturais brasileiros 

como a arte, literatura, os vários estilos de música e dança. Isso seria importante? O que você 

poderia sugerir? 

7-Que valores sociais e culturais brasileiros você gostaria de praticar mais no seu convívio, fora 

do seu ambiente familiar, em Pescara? Por que esses valores são importantes? 

 

  

https://pos.letras.ufg.br/
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APÊNDICE B- QUESTIONÁRIO DOS ITALIANOS 

 

 

 

Você está sendo convidado para participar, como voluntário, da pesquisa sobre falantes e 

aprendentes do português como língua de herança. A língua de herança é aquela falada fora 

do seu contexto de origem, restrita aos contextos familiares ou a locais de uma comunidade 

específica, na qual outra língua é utilizada de forma mais abrangente. (Sei stato invitato a 

partecipare, come volontario, alla ricerca di oratori e studenti di portoghese come lingua del retaggio. Una 

lingua del retaggio è quella che viene usata al di fuori del suo contesto di origine, limitata ai contesti 

familiari o ai luoghi di una specifica comunità in cui un'altra lingua è usata in modo più completo.) 

 

O objetivo desta pesquisa é conhecer aprática de preservação ou erradicação do português como 

língua de herança em Pescara, Itália.(L'obiettivo di questa ricerca è conoscere la pratica della 

conservazione o dell'eradicazione del portoghese come lingua del retaggio a Pescara, in Italia.) 

 

Ressalto que sua identidade não será revelada em nenhum momento e nemdas pessoas que 

venham a ser citadas nas suas respostas, neste trabalho.(Sottolineo che, in questo lavoro, la tua 

identità non sarà rivelata in nessun momento, nemmeno alle persone che verranno citate nelle tue risposte.) 

 

Solicito-lhe que, ao responder às perguntas, justifique as respostas para que eu possa obter 

dados mais completos para a pesquisa.(Ti esorto, rispondendo alle domande, a giustificare le risposte 

in modo da poter ottenere dati più completi per il sondaggio.) 

 

Preferencialmente, responda às questões seguintes em português, por favor. Porém, caso sinta 

dificuldades em estruturar as suas respostas em português, poderá apresentá-las em italiano ou 

solicitar ajuda de sua esposa. (Preferibilmente, per favore, rispondi alle seguenti domande in portoghese. 

Tuttavia, se trovi difficile strutturare le tue risposte in portoghese, puoi presentarle in italiano o chiedere 

aiuto al tuo coniuge.) 

 

I1 

 

Dados pessoais:  

Idade:  

Profissão:  

Grau de escolaridade: 

https://pos.letras.ufg.br/


161 

 

 

 

 
Informazioni personali: 

età: 

Professione: 
Grado di istruzione: 

 

 

1. Com quem você aprendeu a língua portuguesa do Brasil? ( Con chi hai imparato la lingua 

portoghese del Brasile?) 

 

2. Como foi esse processo de aprendizagem para você? (Come è stato questo processo di 

apprendimento per te?) 

 

 

3. Quando conversa com seu/sua companheiro(a), que língua é frequente na relação de 

vocês? (Quando parli con il tuo partner, quale lingua è comune nella tua relazione?) 

 

4. Com quem mais você fala a língua portuguesa do Brasil? (Con chi altro parli la lingua 

portoghese del Brasile?) 

 

5. Ao aprender a língua portuguesa do Brasil, quais seriam as utilidades dessa língua na 

sua vida conjugal e social? (Nell'apprendimento della lingua portoghese del Brasile, che utilità 

avrebbe questa lingua nella tua vita coniugale e sociale? 

 

 

6. Como sua esposa mora longe da família dela, como e qual é a frequência de contatos 

com os familiares dela? (Poichè la tua sposa/compagna vive lontana dalla sua 

famiglia, come e quanto spesso ti metti in contatto con i parenti di tua moglie/compagna?) 

 

7. Que valores sociais e culturais brasileiros você admira e quais os que prática? (Quali 

valori sociali e culturali brasiliani ammiri e quali pratichi?) 

 

8. O que você pensa sobre o fato de falar duas línguas (italiana e brasileira)? (Cosa ne 

pensi di parlare due lingue - italiano e portoghese brasiliano?) 

 

9. Caso você tenha ou resolva ter filhos, o que acha de seu filho/sua filha aprender 

também a língua portuguesa do Brasil? (Se hai o decidi di avere dei figli, cosa pensi del fatto 

che tuo figlio possa imparare anche il portoghese del Brasile?) 
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ANEXO - CONSULTA AO COMITÊ DE ÉTICA 
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