
 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINSE 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 

RAPHAEL MENDES DA SILVA 

 

 

 

O sujeito indígena nas notas de rodapé do romance indianista O 

Guarany (1857) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 
2021 



 
 

 

RAPHAEL MENDES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 O sujeito indígena nas notas de rodapé do romance indianista O 

Guarany (1857)  

 

 

 

 

 
Trabalho apresentado a Universidade Fe-
deral Fluminense, Campus Gragoatá, 
como requisito para obtenção do título de 
licenciado em Pedagogia. 
 
Orientadora: Prof. Drª Vanise Medeiros 
Coorientadora: Prof. Drª Dayala Vargens 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 
2021 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RAPHAEL MENDES DA SILVA 

 

O sujeito indígena nas notas de rodapé do romance indianista O Guarany 

(1857) 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresen-

tado a Universidade Federal Fluminense-

como parte dos requisitos necessários à 

obtenção do título de licenciado em peda-

gogia. 

 

Aprovado em 15 de setembro de 2021, com nota 10 pela banca examinadora. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

________________________________________________ 

Profa. Dra. Vanise Gomes de Medeiros 

UFF 

 

 

 

________________________________________________ 

Profa. Dra. Dayala Paiva de Medeiros Vargens – Coorientador(a) 

UFF 

 

Niterói 

2021 



 
 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo compreender as imagens projetadas sobre o sujeito 
indígena nas notas de rodapé do romance indianista O Guarany (1857), de José de 
Alencar. Ancorado na Análise de Discurso (PÊCHEUX; ORLANDI) no encontro com a 
História das Ideias Linguísticas (AUROUX), realizamos uma análise discursiva das 
notas de rodapé, tomando-as como instrumentos linguísticos, a fim de refletir não 
apenas sobre o lugar em que as notas ocupam, mas também o seu funcionamento e 
seus efeitos. Dessa forma, procuramos analisar as nomeações e designações feitas 
sobre o sujeito indígena e seus costumes de maneira discursiva e observar os efeitos 
de sentidos relativos à produção e circulação dos conhecimentos de Alencar. Foram 
utilizados os verbetes O Guarany e Um índio como norteadores das perguntas que se 
sucedem a partir da nossa análise, comparando-os com outros verbetes para auxiliar 
na compreensão de quem é o sujeito indígena projetado nas notas do romance.  
 

 
 

Palavras-chave: Análise de Discurso. História das Ideias Linguísticas. Indígenas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to understand the images projected on the indigenous subject in the 
footnotes of the indianist novel O Guarany (1857), by José de Alencar. Anchored in 
the Discourse Analysis (PÊCHEUX; ORLANDI) in the encounter with the History of 
Linguistic Ideas (AUROUX), we carried out a discursive analysis of the footnotes, tak-
ing them as linguistic instruments, in order to reflect not only on the place where the 
notes occupy, but also its functioning and its effects. Thus, we seek to analyze the 
nominations and designations made about the indigenous subject and their customs 
in a discursive way and observe the effects of meanings related to the production and 
circulation of Alencar's knowledge. The entries O Guarany and Um Índio were used to 
guide the questions that follow from our analysis, comparing them with other entries to 
help us to understand who is the indigenous subject projected in the notes of the novel. 

  
Key-words: Discourse Analyses. History of Linguistic Ideas. Indigenous 
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INTRODUÇÃO 

Entrei no curso de pedagogia em meados de março de 2017. Lembro-me cla-

ramente do sentimento de realização e da expectativa de aproveitar o máximo do am-

biente universitário em suas mais diversas formas, afinal eu era o primeiro da minha 

família a ingressar numa instituição de ensino superior. Não estava muito claro quais 

passos eu seguiria, áreas de estudos ou afins, mas estava bastante receptivo àquilo 

que este universo poderia me trazer. Logo no primeiro semestre, tive uma disciplina 

chamada Antropologia e Educação, ministrada à época pela Prof.ª Nina Bittar, hoje 

docente do curso de gastronomia na UFRJ. Conceitos como etnocentrismo, raça, es-

truturalismo fisgaram, de imediato, a minha atenção. Ver o trabalho dos antropólogos, 

que pesquisavam as mais diversas sociedades e comunidades, era fascinante. O con-

tato com o outro, o desconhecido.  

Nesse emaranhado de novidades, algo claramente chamou minha atenção: a 

língua. Me lembro de um caso em que a professora relatou que em certa comunidade 

havia vários nomes e escalas para a cor branca, dado que moravam em uma região 

que nevava com frequência e era necessário realizar distinções mais tangíveis dos 

objetos. Isso ficou em minha mente por muito tempo. Também me apresentaram a 

hipótese de Sapir-Whorf, que, em linhas gerais, de pessoas que falam línguas dife-

rentes também pensam ligeiramente diferente. Tudo ainda era muito novo pra mim e 

eu gostaria de entender como a língua influenciava no pensamento humano. No se-

mestre seguinte, resolvi investigar mais como a linguística era enquanto campo do 

saber. Fui, então, cursar a disciplina de Linguística I, com a Prof.ª Drª Vanise Medei-

ros, do Instituto de Letras da UFF. Lá ouvi sobre Saussure e suas dicotomias, Jakob-

son e os morfemas, fonemas, comunicação e um pouco sobre análise do discurso. 

Estava claro, para mim, que era um caminho sem volta.   

A temática deste trabalho de conclusão de curso tem como origem a experiên-

cia como bolsista PIBIC que pude vivenciar durante meados de 2018 a 2020. O pro-

jeto, nomeado “Arquivos da língua: Alencar”, inscreve-se no projeto de pesquisa “Na 

captura da língua pelo escritor, as pegadas do sujeito” (CNPq, 2018 e 20191) da Prof.a 

Drª Vanise Medeiros (UFF/CNPq/FAPERJ). Tais projetos se sustentam no campo da 

História das Ideias Linguísticas (AUROUX, 1992) na relação tecida com a Análise de 

 
1 Este artigo decorre dos projetos Faperj CNE (Proc. n.o E-26/211.459/2019), CNPq (PQ, 
Proc. 305428/2018-7) e do projeto de Iniciação Científica PIBIC/UFF. 
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Discurso (ORLANDI, 2020) e neles se assume que a produção de saberes sobre a 

língua pelo escritor afeta imaginário de língua. Durante o primeiro ano, o objetivo cen-

tral consistiu na montagem de um arquivo de língua a partir das notas (que se consti-

tuem como glossários, por funcionarem de modo dicionarístico) em romances de José 

de Alencar, mais especificamente em O Guarany (1857)2 e Iracema (1865). Posteri-

ormente, tivemos como objetivo analisar a formulação e circulação dos verbetes em 

dicionários anteriores e posteriores às obras indicadas de Alencar, ou seja, em dois 

movimentos importantes, de retrospecção e de projeção, para construção do conhe-

cimento (AUROUX, 1992), uma vez que perseguir o léxico posto em rodapés pelo 

escritor em dicionários nos ajuda a compreender ainda o lugar do escritor na fabrica-

ção da língua que vai se instituindo em um dos instrumentos linguísticos, a saber, o 

dicionário (CNPq, 2019). 

O arquivo montado foi composto por 74 verbetes retirados de O Guarany e 131 

em Iracema. Dito isso, é grande a variedade e possibilidades de corpus para análise. 

As notas de rodapé, inúmeras e extensas, versam sobre diversas temáticas, desde a 

morfologia das palavras, até a descrição de certos costumes indígenas, ou seja, apre-

sentam tanto um funcionamento dicionarístico quanto enciclopédido, no qual o dicio-

nário funciona como um instrumento linguístico de metalinguagem, com um foco na 

língua, enquanto a enciclopédia se trata de um instrumento linguístico de metassaber, 

um dar a saber sobre as coisas (Esteves, 2014)3. De certa forma, as notas também 

nos possibilitam observar um apurado e meticuloso labor do escritor em relação em 

relação à língua e a saberes vários, que iriam, como ele assinala em diversos de seus 

escritos, permitir a formação de uma nação. Elas nos permitem um mergulho no ima-

ginário acerca de língua e de outros saberes da segunda metade século XIX.  

Conforme Medeiros (2017b n.p), “nas notas em Alencar se compõe a evidência 

documental com que se constroem imagens da língua, da terra, do brasileiro, do indí-

gena, dos costumes, com que se forma uma literatura nacional, como se sabe, e indo 

adiante, com que se arquiteta o que seria nacional”. Dessa forma, o recorte escolhido 

para este trabalho nas notas de rodapé são os verbetes que se voltam para projeções 

sobre o sujeito indígena. Devido ao grande número de verbetes que compõe a trilogia 

 
2 Os arquivos estão disponibilizados no site do GAL (https://gal.hypotheses.org/arquivos-das-margens) 
e no artigo Notas que (trans)bordam um arquivo a conhecer, a ser publicado pela Revista Confluências 
(em fase de revisão pela editora no momento em que escrevo este texto). 
3 A diferenciação mais detalhada entre dicionários e enciclopédias se encontra no capítulo 1. 

https://gal.hypotheses.org/arquivos-das-margens


9 
 

 

indianista de José de Alencar, e da vastidão de temáticas possíveis, entender como o 

índio comparece nessas notas se constitui como um eixo que muito me chamou a 

atenção. Para esta monografia, foram eleitos dois verbetes significativos, a saber, Um 

índio e O Guarany. Posteriormente, caso eu seja aceito em algum programa de mes-

trado, a ideia é expandir este trabalho usando os três romances indianistas, a fim de 

complementar a visão que teremos no decorrer deste trabalho.  

Costumo usar a similaridade do processo de garimpagem para se referenciar o 

trabalho com as notas. Conforme escrito em artigo publicado na Revista RELIN, em 

parceria com a Profª Drª Vanise Medeiros e Profª Drª Thais Costa,   

Em analogia com a garimpagem, a primeira etapa consiste no uso do 
maquinário para extração do minério ainda em estado bruto do solo, fazendo 
escavações e adentrando as suas mais diversas camadas. Em um segundo 
momento, é realizado um trabalho de separação dos cascalhos e impurezas, 
adicionando mercúrio para formar uma liga com o material extraído, a fim de 
levá-lo ao fogo de modo que reste somente o metal precioso. Por fim, esse 
material é transformado em barras para que possa circular e ser vendido 
(MEDEIROS et. al, 2021, p. 1783). 

Em relação à primeira etapa, a “escavação do solo”, se deu a partir da percep-

ção de que o autor realiza gestos relacionados à busca de fontes para validar seu 

posicionamento. Dessa forma, Alencar cita, traduz e faz referências diversas. O tra-

balho de escavação, então, se baseia em buscar cada uma dessas fontes. Muitas 

delas são complexas de serem encontradas, primeiro pelas datas de publicação, uma 

vez que estamos falando de referências inclusive do século XVI, e também pelo idi-

oma em que foram publicadas. Algumas, por exemplo, somente em francês, alemão 

e latim. Dito isso, soma-se o fato de que por muitas vezes realizar traduções, a busca 

ganha contornos mais profundos, dado que é preciso encontrar a referência original 

em que Alencar usou. No que diz respeito à “separação dos cascalhos e impurezas” 

é onde as fontes iniciais passam pelo teste de fogo. Com o objetivo de encontrar a 

exata versão em que o autor usou, é feito um trabalho de validação das fontes previ-

amente encontradas. Procurar usar as primeiras versões se faz fundamental, uma vez 

que versões mais recentes, muitas vezes, modificam o texto, retiram expressões e 

notas de rodapé, fazendo com que informações e nuances importantes sejam perdi-

das, afetando a (re)produção dos sentidos e seus efeitos.  

Por fim, no processo de garimpo, chega ao momento em que o metal é trans-

formado em barras para que seja posto em circulação. No nosso caso, isso significa 
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efetuar um gesto analítico sobre estes verbetes, a fim de observar regularidades, rup-

turas, falhas e não somente perseguir o gesto de leitura realizado pelo autor, mas os 

funcionamentos e efeitos relativos à produção e circulação dos conhecimentos de 

Alencar.  

De início, o trabalho analítico durante meu período como bolsista se deu sobre 

os verbetes que dizem respeito à língua. O foco, então, se dava principalmente em 

verbetes em que se encontravam saberes metalinguísticos, ou ainda, em notas cujos 

saberes se voltavam sobre língua(s). Por exemplo, como o itálico era usado para mar-

car a palavra que pertencia à língua indígena em verbetes de Alencar e os efeitos de 

sentido que compareciam a partir desta prática. Esse percurso me levou a refletir so-

bre quem falava estas línguas. Mais especificamente quem era o sujeito indígena pro-

jetado nas notas? Como ele era projetado? Que imagens sobre ele compareciam nas 

notas? Quais categorias eram associadas a ele? Como se deu o processo de cons-

trução dessa imagem do que é o sujeito indígena? Estas perguntas, não exaustivas, 

tem como o objetivo ajudar a responder a seguinte pergunta: Quem é o sujeito indí-

gena projetado nas notas de rodapé do romance O Guarany? 

  



11 
 

 

1 PALAVRAS INICIAIS 

1.1 POR FALAR EM ALENCAR.... 

José de Alencar (1829-1877) foi um importante escritor e político brasileiro. 

Nascido em 1º de maio de 1829 em Messejana, distrito que posteriormente seria inte-

grado à cidade de Fortaleza, é filho de José Martiniano Pereira de Alencar, padre, 

jornalista e político, com Ana Josefina de Alencar, sua prima de primeiro grau. Este 

“romance proibido” fez com que  seu pai deixasse a carreira eclesiástica e se mudasse 

para o Rio de Janeiro, onde Alencar viveu parte de sua vida. Foi casado com Georgi-

ana Augusta Cochrane, com quem teve seis filhos. Concluiu sua graduação em direito 

no ano de 1850 pela então Faculdade de Direito de São Paulo. 

No que diz respeito à sua carreira de escritor, Alencar fundou, em 1846, época 

da sua graduação em direito, a revista Ensaios Literários, que contava com a partici-

pação de outros jovens estudantes, como, por exemplo, José Bonifácio, conhecido, 

posteriormente, como o patriarca da independência dada sua importância no processo 

de emancipação do Brasil. Sua notoriedade como escritor, de fato, começou a partir 

do momento em que se tornou folhetinista no Correio Mercantil no ano de 1854, onde 

publicou uma crônica sobre o cotidiano da cidade de São Paulo chamada Ao correr 

da pena, entre 3 de setembro de 1854 e 8 de julho de 1855. Após sua saída do Correio 

Mercantil, José de Alencar se tornou diretor do Diário do Rio de Janeiro, um importante 

jornal que se firmou como um veículo da propagação da literatura nacional, onde pu-

blicou os romances Cinco Minutos (1856), Viuvinha (1857) e O Guarany (1857), am-

bos publicados em folhetins, sendo este último o de maior notoriedade. Mais à frente, 

detalharemos sua relação com o romantismo e suas publicações durante este período 

literário.  

No que se refere ao seu lado político, Alencar iniciou sua trajetória em 1859, 

quando se tornou chefe da Secretaria do Ministério da Justiça. No ano seguinte, foi 

eleito deputado provincial no Ceará, sendo afiliado ao Partido Conservador (Brasil Im-

pério). Anos depois se tornou Ministro da Justiça, em 1868, ficando no cargo até 1870, 

passando, nesse período, por uma candidatura ao senado, mas acabou sendo prete-

rido pelo então imperador D. Pedro II. Ainda que estivesse dedicando à política, Alen-

car não parou de escrever. Os romances Til e O tronco do ipê foram publicados entre 

1871 e 1872, num momento em que se discutia fortemente a questão da emancipação 
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escravista no Brasil. Estes escritos, segundo a Drª Dayana Façanha, em sua disser-

tação de mestrado, intitulada Política e escravidão em O tronco do ipê, de José de 

Alencar: o surgimento de Sênio e os debates em torno da emancipação, 1870-1871, 

demonstram o posicionamento de Alencar perante os debates da época. Segundo a 

autora,  

Foi possível perceber que, ao permitir a publicação de seu romance [Til] no 
periódico republicano, Alencar, que era monarquista declarado, defensor do 
sistema representativo, estabelecia interlocução com outros sujeitos que 
questionavam o projeto de lei do ventre livre. Em parte de fato dialogando 
com a defesa de interesses escravocratas, que criavam subterfúgios para 
derrubar a lei, questionava-se o tipo de cidadania que o mecanismo 
ofereceria aos ingênuos, condenados a viver no ambiente da escravidão com 
as mães; imaginavam-se dissensões no interior da família escrava, assim 
como um perigoso ressentimento da “geração atual” de cativos, menos 
favorecida no projeto em relação às crianças que ainda estavam por nascer, 
etc.  
Eram questionamentos similares aos que José de Alencar levantou no 
parlamento, em 1871. Ademais, Alencar alegava que certas reformas sociais 
deveriam preceder a emancipação. O deputado se referia à reforma eleitoral, 
judiciária e da guarda nacional, sem as quais ficava tolhida a liberdade dos 
cidadãos do Império, sujeitos às arbitrariedades do recrutamento, por 
exemplo, problema que atingia principalmente a população livre pobre e que 
era assunto frequente no noticiário de A República. (FAÇANHA, 2010, p. 3) 

A citação acima demonstra que Alencar estava envolvido nas discussões 

acerca da abolição da escravatura, não somente no plenário, onde, por exemplo, le-

vantou uma série de reformas as quais ele considerava essenciais de serem execu-

tadas antes do fim da escravidão, mas, assim como, inclusive, isso não ficou fora de 

seus escritos. De alguma maneira, todo burburinho em torno desta temática o moveu 

para a escrita, onde pode expressar seus posicionamentos, também, através da lite-

ratura. 

Não obstante, Alencar também estava envolto naquilo que seria a consolidação 

do romantismo enquanto movimento literário no Brasil. Com a independência do Bra-

sil, em 7 de setembro de 1822, a literatura serviu como meio de construção da imagem 

do que seria o Brasil enquanto nação independente. Este movimento artístico, filosó-

fico e político, que surgiu nas décadas finais do século XVIII na Europa, possuía uma 

visão de mundo que contrariava o racionalismo e o iluminismo, buscando um nacio-

nalismo que viria consolidar os Estados nacionais. Conforme Castro (1993), o roman-

tismo traz consigo um sentimentalismo, a supervalorização das emoções pessoais, o 

subjetivismo e egocentrismo como marcas registradas de suas publicações, além de 

incentivarem a exaltação da natureza pátria, o retorno ao passado histórico e a criação 
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do herói nacional. Além disso, há também, uma liberdade sobre as formas. Em suas 

palavras,  

Opondo-se aos ideais clássicos, revividos pelo Arcadismo, o homem 
romântico nega o princípio de mimesis (imitação) e busca expressar sua 
realidade interior, sem se preocupar com a forma. Não segue modelos, busca 
exteriorizar livremente o que lhe vai à alma, liberta seu inconsciente, foge da 
realidade para um mundo por ele idealizado, de acordo com suas próprias 
emoções e desejos. (CASTRO, 1993, p. 13) 

Dito isto, sigamos para uma conversa mais detalhada sobre o fazer literário 

com a escrita de notas de rodapé. 

1.2 UMA CONVERSA SOBRE NOTAS DE RODAPÉ 

No século XIX houve o que podemos chamar de proliferação dos folhetins, pe-

quenos capítulos de romances que eram publicados em jornais que circulavam na 

época. Conforme Ferreira (2012), este seria um tipo de publicação “importada” da 

França, em que os romances serviriam como uma espécie de brinde aos leitores do 

jornal. O próprio Alencar, como dito anteriormente, publica vários de seus romances 

nesta modalidade. Era comum, por exemplo, que os folhetins fosses lidos em voz alta, 

reunindo um grande número de ouvintes. Embora ajudasse a popularizar a literatura, 

se faz importante mencionar que na época o nível de analfabetismo no Brasil era al-

tíssimo4, e que o processo de escolarização no Brasil ainda não havia se consolidado 

e o acesso à educação era privilégio de poucos e onde muitas das notas do romance 

são transcrições em francês, indicando um leitor erudito. Além disso, o preço dos livros 

era uma barreira importante, uma vez que a impressa no Brasil era pouco desenvol-

vida, elevando os custos de impressão.  

A publicação de O Guarany, em 1857, se configura como um marco neste pe-

ríodo. Publicado diariamente no jornal Diário do Rio de Janeiro, entre 1º janeiro e 20 

de abril de 1857, alcançou bastante notoriedade. Posteriormente, o romance foi publi-

cado em livro, mas não obteve tanto sucesso quanto à versão em folhetim. Segundo 

Ferreira (2014), os motivos foram dois: alto preço e o fato de que muitas pessoas 

guardavam os folhetins e, mesmo que fosse uma outra forma de impressão, não acha-

vam necessária a compra do material, dado que já o possuíam em casa.  

 Nossa análise se debruçará sobre a versão publicada em livro. Conseguimos, 

 
4 Muitas das notas do romance são transcrições em francês, indicando um leitor erudito. 
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com o apoio da Biblioteca Brasiliana5, consultar a primeira edição do material e foca-

remos, então, nesta versão no decorrer deste trabalho. O livro O Guarany é composto 

de textos adicionais à obra: prefácio e uma quantidade vasta de notas. Esta era uma 

prática comum dos romancistas do século XIX. Esses textos, colocados à margem 

dos romances, se constituíam uma prática que “remete a mais requintada tradição 

literária europeia” (ABREU, 2011, p.11 apud MEDEIROS, 2019). E em Alencar não é 

diferente. Ao “escrever sobre seus próprios escritos, glosá-los, levá-los para as bordas 

na forma de advertência ou de notas de rodapé, expandi-los para um suposto exterior 

que dele não se escapa” (MEDEIROS, 2019, p. 356), Alencar se introduz nesta prática 

de maneira bastante relevante. Prática esta que não está à revelia dos debates e em-

bates sobre a língua, nação e literatura.  

Dessa forma, acreditamos que este fazer literário demanda maiores investiga-

ções para compreendermos como o sujeito indígena é projetado nas notas. Em seu 

artigo A retórica da mediação: dois momentos, Medeiros (2019) retoma Abreu (2011) 

e Grafton (1998). Sobre Abreu, a autora afirma:  

Conforme Abreu, era comum constar dos romances brasileiros do século XIX 
textos outros, antecedendo ou se pospondo aos romances, como forma de 
exposição e defesa de suas teorias literárias, o que também ocorria nas notas 
de rodapé. Trata-se de prática do romantismo brasileiro que se relacionava à 
“mais requintada tradição literária europeia” (ABREU, 2011, p. 21) e que 
resultava em um modelo literário. Ela explica: “Não é acidental, portanto, o 
fato de o romantismo brasileiro ter se definido e concretizado através de um 
‘culto’ ao documento, ao factual, para só aí formular a ficção (ABREU, 2011, 
p. 51)”. (MEDEIROS, 2019,  

No que se refere a Alencar, Abreu (2011 apud MEDEIROS, 2019) nos mostra 

que 

O modelo literário almejado por Alencar, em conformidade com tais 
propósitos, comporta uma exigência de caráter documental, indo ao encontro 
dos anseios de realização ficcional dos românticos; documento esse que 
serviria de base às descrições dos livros. (ABREU, 2011, p. 68) 

Medeiros (2019) nos mostra que as notas de rodapé se configuram como um 

lugar a mais, um lugar que se estende em relação ao texto principal. Desviam o olhar 

para algo além. Nos convidam a dar uma pausa na leitura para que recebam uma 

atenção especial. Por vezes, narram batalhas outras ou podem até mesmo descrever 

detalhes curiosos e inusitados. Nesse sentido, as notas de rodapé estão inscritas, 

conforme Grafton (1998), na prática da escrita da história no século XVIII. E, sendo 

 
5 O livro em versão PDF está disponível no site da Brasilianas, em https://digital.bbm.usp.br/han-
dle/bbm/4655 
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tomadas como símbolo da erudição moderna, constituíam uma forma nobre da arte 

literária. No decorrer do século XIX elas passam a servir como um tipo de provas, a 

fim de dar legitimidade aos argumentos e a pesquisa dos historiadores. Os textos con-

vencem e as notas provam, segundo a fórmula explicitada por Grafton.  

No Brasil, a escrita das notas de rodapé se insere em um contexto bastante 

importante. Em 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna uma nação independente, 

após o processo de ruptura com a corte portuguesa. Isso, sem dúvidas, se reflete na 

produção literária. Há uma intensa produção de saberes sobre língua durante este 

período. Conforme Nunes (2006), neste momento começam a aparecer os dicionários 

monolíngues brasileiros de língua portuguesa. Em um primeiro momento, se tratava 

de uma espécie de complemento aos dicionários portugueses, mas, ao fim do século 

XIX há uma produção intensa de dicionários de brasileirismos. Estes últimos são uma 

reunião de diversos dicionários parciais, em que se compõe um conjunto maior de 

palavras que são utilizadas exclusivamente no Brasil, e não em Portugal, ou de pala-

vras que em solo brasileiro assumem significações específicas, os brasileirismos.  

O arcabouço teórico da disciplina de História das Ideias Linguísticas se faz im-

portante para entender os dicionários como instrumentos linguísticos. Nos dizeres de 

Auroux (2009), “seja a linguagem humana, tal como ela se realizou na diversidade das 

línguas; saberes se constituíram a seu respeito; este é nosso objeto” (AUROUX, 2009, 

p. 14). Sendo assim, o autor propõe a noção de gramatização, definida como “o pro-

cesso que conduz a descrever e a instrumentar uma língua na base de duas tecnolo-

gias, que são ainda hoje os pilares de nosso saber metalinguístico: a gramática e o 

dicionário” (AUROUX, 2009, p. 65) para auxiliar na compreensão deste conceito, em 

que o instrumento linguístico é  ” do falante: 

A gramática não é uma simples descrição da linguagem natural; é preciso 
concebê-la também como instrumento linguístico: do mesmo modo que um 
martelo prolonga o gesto da mão, transformando-o, uma gramática prolonga 
a fala natural e dá acesso a um corpo de regras e de formas que não figuram 
juntas na competência de um mesmo locutor. Isso ainda é mais verdadeiro 
acerca dos dicionários: qualquer que seja minha competência linguística, não 
domino certamente a grande quantidade de palavras que figuram nos 
grandes dicionários monolíngues que serão produzidos a partir do 
Renascimento (o contrário tornaria esses dicionários inúteis a qualquer outro 
fim que não fosse a aprendizagem de línguas estrangeiras). Isso significa que 
o aparecimento dos instrumentos linguísticos não deixa intactas as práticas 
linguísticas humanas. (AUROUX, 2009, p. 70). 

Conforme (ORLANDI, 2015, p. 570) é possível perceber que há no Brasil du-

rante o século XIX a “constituição de uma posição-sujeito gramático, bem delineada, 
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configurada em suas formulações e práticas sociais, como as de produzir, ao mesmo 

tempo, as gramáticas, as tecnologias necessárias ao ensino, e os cursos, ou seja, a 

institucionalização deste saber”. É o que a autora chama de descolonização linguís-

tica. A gramatização maciça ocorrida no século XIX representa uma intensa produção 

autóctone sobre a língua brasileira e a institucionalização dos conhecimentos sobre a 

língua, o que fez com que a materialidade da língua não fosse apenas objeto de co-

nhecimento, mas que também fosse a base da produção literária com que ela se apre-

senta.  

Dessa forma, entendemos que este processo de descolonização linguística não 

se deu apenas a partir da produção de gramáticas pelo gramático brasileiro, mas tam-

bém com a produção literária pelo escritor. Conforme Medeiros (2017a), as notas alen-

carianas instauram um lugar de formulação do saber metalinguístico no processo de 

descolonização linguística. Tais notas se encaixam na produção de glossários e vo-

cabulários do século XIX não apenas como listagem de palavras, mas no exaustivo 

trabalho daquele que captura, descreve e interpreta. Sendo assim, a autora propõe 

que as notas de Alencar funcionam como um registro documental da língua, em que 

funcionariam como glossários, considerados como instrumentos linguísticos, ampli-

ando, assim, o escopo de instrumentos linguísticos proposto por Auroux, pois também 

participam do processo de descrição e instrumentalização de línguas, prolongando as 

competências linguísticas dos locutores. Podemos, então, dizer que as notas alenca-

rianas fazem parte de um gesto de produção de glossários de literatura no Brasil e 

são importantes para entender o processo de institucionalização da língua, num fazer 

muito próximo ao dicionarístico. 

Há também, em parte dos verbetes, um funcionamento similar ao de enciclo-

pédias. Enquanto o dicionário trata-se de um instrumento de saber metalinguístico, as 

enciclopédias seriam instrumentos de metassaber, atuando produzindo “numa ilusão 

de apreensão, divulgação e ensino dos conhecimentos de diversas regiões do saber” 

(ESTEVES, 2014, p. 70), uma vez que não tinham uma preocupação significativa com 

a língua. Esteves (2014), a partir de Nunes, diz que “há entre dicionários e enciclopé-

dias diferentes imaginários daquilo que está sendo tratado: os dicionários abordam a 

língua; as enciclopédias, os fatos, as ciências, as técnicas” (ESTEVES, 2014, p. 67). 

Seu objetivo, então, é o de dar a saber sobre as coisas. Tal divisão proposta por Es-
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teves (2014) nos ajuda a pensar as notas para além do seu funcionamento glossarís-

tico, como um lugar que não somente confere à língua um estatuto e lugar, mas, tam-

bém, aos sujeitos. 

A Análise do Discurso materialista nos mostra que a produção destes instru-

mentos linguísticos não é transparente. Nunes (2008) nos diz que eles “constroem 

uma unidade para a língua, [...] e a produção dessa unidade não é jamais neutra, ela 

é condicionada pelo funcionamento da representação linguística, que é também uma 

representação política” (ibidem, p. 120). Sendo assim, ao analisar os discursos, a sa-

ber, os efeitos de sentidos entre os interlocutores (ORLANDI, 2020), sobre o sujeito 

indígena, a disciplina de AD se faz fundamental, uma vez que neste movimento de 

produção de memória documental,  entendida como “um espaço estratificado de for-

mulações” (NUNES, 2008, p. 86), em que “os estudiosos da linguagem no século XIX 

trabalham essa memória visando à construção de uma história do Brasil, na qual se 

interpretam os textos dos missionários em vista da construção de uma imagem do 

Tupi Antigo como língua originária romantizada, argumento para uma identidade na-

cional” (ibidem, pág. 86), está inscrita em determinadas condições de produção do 

século XIX. Muito mais do que entender a função destes instrumentos linguísticos, 

trata-se de compreender, o seu funcionamento, pois tanto a enciclopédia quanto o 

dicionário funcionam de modo a apresentar um conhecimento ilusório, seja sobre as 

coisas do mundo, cultura e artes (ESTEVES, 2014), no caso das enciclopédias, ou 

sobre a língua, num suposto efeito de completude, como é o caso dos dicionários. 

1.3 RECORTANDO AS NOTAS E A TEORIA 

Antes de proceder ao recorte das notas, vejamos o que está escrito no prefácio 

à 1 edição, em que são apresentadas as motivações para a escrita das notas: 

Este ensaio de romance nacional é filho de uma inspiração de momento, foi 
escripto folhetim por folhetim para o DIÁRIO.  
Não é pois senão um esboço ou para fallar em linguagem de jornalista, uma 
prova typographica, que talvez algum dia me disponha a rever. Tem muitas 
incorrecções de estylo, e talvez mesmo alguma inexatidão de fados.  
O seu único merecimento, se algum lhe cabe é de fallar de cousas da nossa 
terra dos primeiros tempos da colonisaçso, e de misturar algumas 
reminiscencias históricas aos costumes indígenas.  
As notas que vâo no fim explicarão algumas cousas que muitos não 
conhecem, por serem especialissimas ao interior do Brasil; ahi verá o leitor 
que a imaginação não fez mais do que dar algum colorido a costumes 
nacionaes, que podem se tornar uma fonte de poesia para a nossa lilteratura.  
1º de fevereiro de 1857 (ALENCAR, 1857). 
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Em um primeiro momento, a partir deste fragmento, é possível perceber as va-

riações entre as publicações feitas para o folhetim e a outra para um outro tipo de 

impressão, neste caso, o objeto livro. Neste último é preciso uma prova tipográfica, 

um processo manual de verificação do texto e da escrita antes de ser impresso, o qual 

“talvez” seja revisitado pelo escritor. Por ora, é relatado que existe um número grande 

de incorreções de estilo e quiçá inexatidão de fatos nas notas. Não é especificado, 

neste caso, quais fatos poderiam estar incorretos e tampouco o que seriam estas va-

riações no estilo. Futuramente, em uma segunda edição, Alencar voltaria aos textos 

para uma correção da escrita6. 

As notas, então, para o sujeito na posição de autor, têm a função “fallar de 

cousas da nossa terra dos primeiros tempos da colonisaçao, e de misturar algumas 

reminiscencias históricas aos costumes indígenas”7. Um tempo passado que estava 

muito distante do leitor. Podemos perceber que há uma singela mistura entre as remi-

niscências históricas e os costumes indígenas. Dessa forma, as notas feitas ao fim do 

livro serviriam para validar ambas as categorias e se prestam ao serviço de explicar 

ao leitor “algumas cousas que muitos não conhecem, por serem especialissimas ao 

interior do Brasil”, funcionando, então, como um dar a saber sobre coisas “especialís-

simas” e de lugares pouco acessados, a saber, o interior do Brasil, uma vez que nesta 

época a maior parte da população advinda com a colonização vivia nas proximidades 

da corte e, consequentemente, do litoral. Em outras palavras, o livro era escrito para 

aqueles que habitavam os espaços urbanos. O uso do superlativo absoluto sintético 

funciona de modo a especificar ainda mais o recorte. São coisas, parafraseando o 

texto, tão específicas que precisariam ser explicadas em um local à parte: nas notas. 

Além disso, elas também possuiriam uma função estética. Como resultado da imagi-

nação do autor, a qual dava “algum colorido a costumes nacionais”, as notas também 

serviriam como fonte de inspiração para poesias. 

Sobre o posicionamento das notas no livro, vale observar que, diferentemente 

do ocorrido com a publicação feita em formato de folhetim, em que as notas de rodapé 

 
6 Na sessão Ao Leitor, elaborada pelo editor, escrita a partir da segunda edição consta o seguinte 
fragmento: “Mais do que podia fiou de si o autor. Relendo a obra depois de anos, achou ele tão mau e 
incorreto quanto escrevera, que para bem corrigir, fora mister escrever de novo. Para tanto lhe carece 
o tempo e sobra o tédio de um labor ingrato. Cingiu-se pois às pequenas emendas que toleravam o 
plano da obra e o desalinho de um estilo não castigado.” (ALENCAR, 2019)  
7 As notas serão usadas neste trabalho em sua escrita original.  
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estavam situadas na mesma página do romance, em O Guarany (1857) elas são pos-

tas à margem e situadas ao final de cada partição do livro8, com a referência da página 

em que são encontradas. A escolha de trabalhar com as notas no livro se deu pela 

complexidade de acessar as notas no folhetim, dado que eram publicações diárias e 

seria preciso ter o trabalho de juntá-las. Além disso, os folhetins digitalizados em mui-

tas páginas contém rasgos, por conta do estado de conservação dos escritos originais, 

o que dificultaria uma análise mais precisa.  

As notas falam de fauna, flora, costumes indígenas, trazem argumentos histó-

ricos e versam sobre os mais diferentes temas. Para circunscrever nosso objeto, fo-

ram escolhidos, como já dito, dois verbetes, O Guarany e Um índio, os quais servirão 

como base para nossa análise. A escolha por estes verbetes se deu em função do 

nosso propósito de compreender quais são as imagens projetadas sobre o sujeito in-

dígena nas notas e as posições que os são dadas a ocupar. O primeiro verbete funci-

ona como uma justificativa para a escolha do título do romance e a etnia do indígena 

descrito, enquanto o segundo se volta para suas características, sobretudo, físicas. 

Isso não significa que neste trabalho somente estes dois verbetes serão citados, mas 

que o uso de outras entradas se dará a partir das perguntas e questionamentos que 

se desenrolam a partir do gesto analítico destes dois. Os demais verbetes são:  Ticum, 

O cão, Veneno, Setta por elevação, Aimorés, Sacrifício, Se eevão no sangue, Casa 

da Cruz, Senhora dos brancos, Payas, Tamandaré. Sendo assim, utilizando a noção 

de recorte proposta por Maziére (2007), procuramos dinamizar nosso corpus, em um 

caminho de idas e vindas, sem a pretensão de uma esgotar a leitura e almejando 

iluminar através da teoria o nosso objeto. A seguir, a transcrição dos verbetes. 

O Guarany: O titulo qua damos a este romance significa o indigena brasileiro. 
Na occasião da descoberta, o Brasil era povoado por nacões pertencentes á 
uma grande raça, que conquistára o paiz havia muito tempo, e expulsára os 
dominadores. Os chronistas ordinariamente designavão esta raça pelo 
nome—Tupi; mas esta denominação não era usada senão por algumas 
nações. Entendemos que a melhor designação que se lhe polia dar era a da 
lingua geral que fallavão, e que naturalmente lembrava o nome primitivo ria 
grande nação, antes de sua divisão. 
Um índio: O typo que descrevemos é inteiramente copiado das observações 
que se encontrão em todos os chronistas. Em um ponto porém varião os 
escriptores ; uns dão aos nossos selvagens uma estatura* abaixo da regular 
; outros uma estatua alta (sic). Neste ponto preferi guiar-me por Gabriel 
Soares que escreveo em 1580, e que nesse tempo devia conhecer a raça 
indígena em todo o seu vigor, e não degenerada como se tornou depois. 
(ALENCAR, 1857). 

 
8 O livro é dividido em quatro partes. 



20 
 

 

 

Na perspectiva da AD, o sujeito, a língua, a história, são pensados em movi-

mento, em suas rupturas, falhas, e em seus deslocamentos. Para a AD materialista, 

não é possível pensar o sujeito sem ideologia, pois ela é a própria condição para a 

constituição dos sujeitos e dos sentidos. Isso não significar dizer que a ideologia se 

trata de uma de uma inversão da realidade, mas, sim, uma condição para que exista 

uma “realidade” para os sujeitos. Pêcheux (2014) nos mostra que a ideologia não é 

feita de “ideias”, mas, sim de práticas e um dos seus funcionamentos é transformar os 

indivíduos em sujeitos, tendo como principal característica, nas palavras de Orlandi 

(2020, p. 44, aspas da autora), “a de dissimular sua existência no interior de seu pró-

prio funcionamento, produzindo um tecido de evidências “subjetivas” não como “que 

afetam o sujeito”, mas, mais fortemente, como nas quais se constitui o sujeito”. Dessa 

forma, o sujeito é um sujeito assujeito pela ideologia e pelo inconsciente, em que o 

próprio movimento de apagamento da interpelação ideológica se constitui como uma 

evidência da sua existência, uma vez que somos convocados a sermos sujeitos pela 

própria ideologia. Ou seja, a “ideologia interpela o indivíduo em sujeito e este submete-

se a língua significando-se pelo simbólico e pela história” (ORLANDI, 2006, p. 19). 

Sujeito este que é pensado a partir da posição que ocupa no cenário discursivo. Po-

sições estas não acessíveis a ele, uma vez que não possui acesso à exterioridade 

que lhe é constituinte. Dito isto, sigamos para a análise das notas. 
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3. DEBRUÇANDO SOBRE AS NOTAS 

Comecemos nossa análise a partir do verbete O Guarany. 

O Guarany: O titulo qua damos a este romance significa o indigena brasileiro. 
Na occasião da descoberta, o Brasil era povoado por nacões pertencentes á  
uma grande raça, que conquistára o paiz havia muito tempo, e expulsára os 
dominadores. Os chronistas ordinariamente designavão esta raça pelo 
nome—Tupi; mas esta denominação não era usada senão por algumas 
nações. Entendemos que a melhor designação que se lhe polia dar era a da 
lingua geral que fallavão, e que naturalmente lembrava o nome primitivo ria 
grande nação, antes de sua divisão. (ALENCAR, 1857) 

O verbete, primeiro a comparecer nas notas, O Guarany, como dito anterior-

mente, funciona como uma espécie de justificativa para a escolha do nome do livro. 

O romance, então, significa o indígena brasileiro. A desginação, Guarany, pelo autor, 

substitui a anterior, Tupi, dada pelos cronistas, em que a inscrição da tradução para a 

palavra é realizada a partir de um já-dito, de um dizer ao qual a fonte enunciativa não 

nos é dada a conhecer. Não sabemos exatamente como Alencar chega nesta tradu-

ção. Em um primeiro momento, o autor, ressoando o que entendemos como uma po-

sição discursiva de tradutor-intérprete, traz a significação daquela palavra, numa dire-

ção que é da língua portuguesa para a língua tupi.  

As notas alencarianas em O Guarany seguem um movimento similar aos pri-

meiros dicionários produzidos no Brasil pelos missionários, na direção português-tupi, 

e contrário aos elaborados no século XVIII e XIX, em que a direção se dava na forma 

tupi-português. Dessa forma, segundo Medeiros (2017a) com este gesto, podemos 

“considerar a ausência de leitores em língua indígena e compreender o lugar do leitor, 

e não o do escritor, ambos como projeções imaginárias, como daquele que é levado 

a saber da língua outra” (MEDEIROS, 2017a, n. p). Sendo assim, este trecho destaca 

que é importante frisar que o índio não está desassociado da sua língua. Inclusive, o 

movimento feito na nota é o de relacionar diretamente a língua falada pelo povo indí-

gena como argumento para validar sua pesquisa e conferir legitimidade à busca his-

tórica, ao dizer que “a melhor designação que se lhe polia dar era a da lingua geral 

que fallavão”.  Além disso, o uso do itálico em indígena brasileiro indica, conforme 

Medeiros (2017s), que a sentença é oriunda de um lugar outro, que não a língua por-

tuguesa9 e de um sujeito outro.   

 
9 Para maiores aprofundamentos na questão do uso do itálico, conferir A retórica da mediação, disposto 
nas referências bibliográficas deste trabalho.  
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Neste verbete, é realizado um apanhado histórico para procurar provar a ori-

gem dos povos originários do Brasil. Nas palavras do autor, na “occasião da desco-

berta, o Brasil era povoado por nacões pertencentes á uma grande raça, que conquis-

tára o paiz havia muito tempo, e expulsára os dominadores”. O discurso colonial acaba 

por dar significado à “descoberta” do Brasil. Falar sobre descoberta, sem dúvidas, nos 

remete a famosa expressão “Terra à vista!”, proferida por um membro da expedição 

realizada por Pedro Álvares Cabral, ao avistar as terras brasileiras em 1500, e que 

tem, conforme nos diz Orlandi (2008), um sentido de apropriação, de posse e de exis-

tência. ‘Terra à vista’, então, indica que a coisa vista ganha estatuto de existência. O 

discurso colonial produz seus efeitos, apagando o discurso histórico e transformando-

o em um discurso sobre cultura, em que a cultura resulta em “exotismo”. Além disso, 

apagam-se as razões políticas, as quais se apresentam com um discurso moral, de 

apreciação, em que o brasileiro, então, é julgado por suas “qualidades”.  

Há também neste verbete uma disputa a respeito do nome da raça do povo 

indígena. A nota com a sentença “os chronistas ordinariamente designavão esta raça 

pelo nome—Tupi” (ALENCAR, 1857) e adiciona um comentário de que isso não era 

feito de maneira uniforme, ao dizer que esta “denominação não era usada senão por 

algumas nações” (ALENCAR, 1857). É possível perceber que há um embate acerca 

do nome correto do povo indígena. Para isto, a noção de interdiscurso se faz impor-

tante.  

O interdiscurso é definido a partir de Orlandi (2020) como aquilo que fala antes, 

em outro lugar, independentemente. Está intimamente ligado à memória discursiva, 

que faz parte das condições de produção dos discursos (sujeito e a situação), tida 

como o “saber discursivo que torna possível todo o dizer e que retornar sob a forma 

do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada de 

palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito sig-

nifica em uma situação discursiva dada” (ORLANDI, 2020, p. 29). Esta noção nos 

ajuda a observar que existe sempre um já-dito, que sustenta cada tomada de palavra 

e toda a possibilidade de todo dizer. Isso acontece no gesto do autor para se referen-

ciar os cronistas. Não somente, mas, assumindo uma posição discursiva de intérprete, 

legitima o nome da nação tomando como referência, como dito anteriormente, o fato 

de a língua geral ser falada por eles e afirmando que o nome Tupi era usado apenas 

por um número pequeno de nações, não sendo, portanto, representativo para o autor. 
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O verbete é finalizado com a sentença “lembrava o nome primitivo da grande nação” 

(ALENCAR, 1857).  

E, assim como o uso do termo raça para se referir ao povo indígena, a noção 

de primitivo também acompanha uma memória discursiva de hierarquização de povos 

e será analisada no verbete seguinte com maior profundidade. Passemos, pois, para 

o verbete Um índio, um dos primeiros a serem citados por José de Alencar no romance 

O Guarany.  

Um índio: O typo que descrevemos é inteiramente copiado das observações 
que se encontrão em todos os chronistas. Em um ponto porém varião os 
escriptores ; uns dão aos nossos selvagens uma estatura* abaixo da regular 
; outros uma estatua alta (sic). Neste ponto preferi guiar-me por Gabriel 
Soares que escreveo em 1580, e que nesse tempo devia conhecer a raça 
indígena em todo o seu vigor, e não degenerada como se tornou depois. 
(ALENCAR, 1857) 

De início, o interessante neste trecho é o efeito de impessoalidade e generali-

zação contida nesta entrada. “Um índio” se refere, principalmente pelo uso do artigo 

indefinido, à uma categoria mais abrangente e não especificada. Pode ser qualquer 

um e todos ao mesmo tempo. Produz um efeito de homogeneização. Porém, o movi-

mento feito na descrição do verbete é oposto: ele especifica esse índio. Ou seja, atra-

vés de definições e exemplos, como o caso da estatura, o sujeito na posição de intér-

prete procura afunilar o entendimento do que seria este sujeito indígena, dando-lhe 

características específicas. Aqui há um movimento similar ao feito no verbete O Gua-

rany, em que são usados os cronistas, de maneira ampla, como fonte para as pesqui-

sas. O fato de ser “inteiramente copiado”, num primeiro momento, tem o efeito de dizer 

que não ocorreram invenções nas descrições, mas que haveria apenas uma transcri-

ção do que é dito por todos os cronistas da época. Aqui, é possível perceber que a 

legitimação da descrição do índio se sustenta na formação discursiva científica da 

época.  

Acerca da formação discursiva, Orlandi, entende que “A formação discursiva 

se define como aquilo que numa formação ideológica dada – ou seja, a partir de uma 

posição dada em conjuntura sócio-histórica dada – determina o pode e deve ser dito” 

(ORLANDI, 2020, p. 41).  

Com Orlandi (2020), vemos que as palavras não possuem sentidos nelas mes-

mas, mas que seus sentidos são derivados das formações discursivas ao quais ela 

está inscrita e de como estes dizeres presentes se alojam na memória. Acerca destas 
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notas, podemos dizer que é o discurso científico que se configura como norma. Pri-

meiro por se referenciar aos cronistas e, posteriormente, ao uso de Gabriel Soares 

como prova para seu argumento. Aqui, também é possível ver que existe uma gene-

ralização do que é o índio. “Se encontrão em todos os chronistas”, mais uma vez, 

produz o efeito da ausência de variação nas descrições. Um já-dito. Mas, assim como 

no verbete anterior, também são relatadas as disputas envolvidas na descrição do 

índio. Esses desencontros entre as descrições demonstram uma falha na forma como 

os cronistas da época se referiam ao sujeito indígena e, consequentemente, as posi-

ções discursivas que estão em disputa. Em suas palavras, “em um ponto porém varião 

os escriptores ; uns dão aos nossos selvagens uma estatura* abaixo da regular ; ou-

tros uma estatura alta (sic)” (ALENCAR, 1857). Isto tem um efeito importante na des-

crição do índio, pois a variação não se trata em torno das questões morais ou de 

comportamentos, mas em coisas relacionadas ao corpo indígena. É o corpo indígena 

que está sob disputa descritiva. As questões morais, portanto, seriam unânimes. Em 

uma descrição que se assemelha à descrição da fauna e flora10, o índio aqui se con-

figura como alguém que tem sua imagem física também em construção.   

Como dito anteriormente, o sujeito na posição de intérprete usa Gabriel Soares, 

um naturalista português, que escreveu o Tratado Descritivo do Brasil (Um Tratado 

Descritivo do Brasil), publicado em 1587, como resultado de seus 17 anos de obser-

vação no Brasil. Ao dizer que o prefere pois “escreveo em 1580, e que nesse tempo 

devia conhecer a raça indígena em todo o seu vigor, e não degenerada como se tor-

nou depois”, seu argumento primário é o da data da escrita, retomando, como dito 

anteriormente, ao período que ele chama de “descoberta”. Dessa forma, Gabriel So-

ares teria escrito numa época que a raça indígena estaria em seu estado mais pleno 

e por isso seria a fonte mais confiável. É, portanto, é este índio mítico, em um período 

específico, que servirá como fonte para a construção da nação por meio do romance. 

Aqui no verbete não há uma resposta se o indígena é alto ou baixo, mas tal gesto é 

feito no decorrer do romance, onde é descrito que ele possuía uma alta estatura. Além 

disso, é possível perceber que mais uma vez há o uso do significante raça, acompa-

nhada de uma noção de degeneração. Ou seja, a raça indígena se degenerou em 

algum momento ainda não especificado no verbete. E não menos importante: o que 

teria causado essa degeneração?  

 
10 Mais à frente teremos uma discussão sobre o modo como a fauna e flora eram descritas. 
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Para responder tais perguntas, retomemos Lillian Schwartz em sua obra O Es-

petáculo das Raças. A autora nos mostra que os teóricos raciais do século XIX se 

referiam aos pensadores do século anterior, mas não uniformemente. De um lado, 

havia os que defendiam uma humanidade una, compreendida a partir de estágios de 

evolução, enquanto do outro lado se colocavam os que defendiam diferenças essen-

ciais entre os homens quanto a sua natureza, a qual ganharia mais força neste perí-

odo. E no meio destas discussões estavam os “povos selvagens”. A partir do século 

XVII tais povos são caracterizados e entendidos como primitivos. “Primitivos porque 

primeiros no gênero humano; os homens americanos transformam-se em objetos pri-

vilegiados para a nova percepção que reduzia a humanidade a uma espécie, uma 

única evolução e uma possível “perfectibilidade” (SCHWARCZ, 2020, p. 53). 

A noção de “perfectibilidade” é oriunda da teoria humanista de Rosseau, e des-

crita como a “capacidade singular e inerente a todos os homens de sempre se supe-

rarem (SCHWARCZ, 2020, p. 53). Para o filósofo, que tem suas bases fincadas nos 

legados da Revolução Francesa, a humanidade é una em origem, em que os vícios 

da civilização seriam a causa da desigualdade entre os homens. Ou seja, embora sem 

uma definição completa da natureza, todos os homens nascem iguais. Daí surge a 

noção de “bom selvagem”, um modelo ao qual os estudiosos poderiam usar para com-

provar a tese do “estado de civilização”, no qual todos seriam iguais em nascença, 

mas a evolução social seria a causa da sua corrupção. Dessa forma, se produz o “bom 

selvagem”, que seria tido como alguém superior ao “nós” do ocidente. A inocência 

inata do selvagem se torna um filtro pelo qual o indígena é discursivizado e valorado. 

E não obstante, a literatura, enquanto espaço de produção discursiva, por vezes re-

produzia este imaginário. Schwarcz nos alerta que outros discursos sobre raça tam-

bém foram produzidos no século XVIII no Brasil. Esta projeção do selvagem enquanto 

inocente caminha ao lado da projeção de um selvagem bestial, alguém originalmente 

mau e perverso.  

O termo raça é introduzido na literatura em meados do século XIX por Georges 

Cuvier, inaugurando a ideia da existência de heranças físicas permanentes entre os 

vários grupos humanos. No final do século XVIII ganha força a imagem que se opõe 

ao “bom selvagem” de Rosseau descrita anteriormente. Pensadores como Buffon, 

com sua tese da “infantilidade do continente” e De Pauw com a teoria da “degeneração 
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americana” passam a caracterizar o continente americano a partir da carência, con-

forme nos relata Schwarcz, e é esta noção de degeneração que se instaura como um 

polarizador dos debates sobre raça. Nas palavras da autora, 

Até então chamam-se de degeneradas espécies consideradas inferiores, 
porque menos complexas em sua conformação orgânica. A partir desse 
momento [com de Paw], o termo deixa de se referir a mudanças de forma, 
passando a descrever “um desvio patológico do tipo original”. (SCHWARCZ, 
2020, p. 62). 

Sendo assim, segundo a autora, a partir do século XIX são estabelecidas cor-

relações rígidas entre patrimônio genético, aptidões intelectuais e inclinações morais. 

É possível ver os efeitos desta formação discursiva cientificista na elaboração neste 

verbete alencariano. A altura, então, é importante, pois segundo o discurso cientificista 

da época, ela está relacionada à características morais. Como dito anteriormente, o 

verbete não fala sobre atributos morais, mas, apenas, da sua característica física. A 

degeneração, portanto, a que o sujeito na posição de intérprete se refere, se trata da 

miscigenação. Um de seus efeitos, por exemplo, foi a política eugenista instaurada 

em solo brasileiro com o intuito de embranquecer a população através do incentivo da 

migração de europeus. Retomemos, pois, o verbete. 

Um índio: O typo que descrevemos é inteiramente copiado das observações 
que se encontrão em todos os chronistas. Em um ponto porém varião os 
escriptores ; uns dão aos nossos selvagens uma estatura* abaixo da regular 
; outros uma estatua alta (sic). Neste ponto preferi guiar-me por Gabriel 
Soares que escreveo em 1580, e que nesse tempo devia conhecer a raça 
indígena em todo o seu vigor, e não degenerada como se tornou depois. 
(ALENCAR, 1857)  

Ainda neste trecho alguns questionamentos serão cruciais para o desenrolar 

do nosso gesto analítico. Em primeiro lugar, há uma referência aos indígenas como 

selvagens. Inicialmente, poderia parecer que se trata de uma equivalência sinonímica. 

Mas, com o dispositivo teórico da AD, resolvemos investigar melhor este fazer e os 

processos de significação envolvidos.  

Conforme Orlandi (2008), a ideologia possui uma materialidade e o discurso é 

o lugar onde podemos acessar esta materialidade. Retomando Ferrari e Medeiros 

(2012), nomear é discurso e, portanto, fazem emergir posições-sujeito dos enuncia-

dores, dando evidência às formações discursivas aos que se vinculam. Dessa forma, 

o objetivo é “analisar o processo de construção discursiva, ou seja, o modo como os 

discursos em relação pode produzir ilusão de objetividade e evidência para uma rea-

lidade, como se O sentido já estivesse lá” (FERRARI; MEDEIROS, 2012, p. 85).  Os 
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sentidos se instalam no interdiscurso, impedindo com que outras significações ocor-

reram, disfarçando e apagando os tensionamentos. Dito isso, de onde vem o conceito 

de selvagem? Este termo é usado somente para descrever os índios ou há outros 

grupos aos quais são referidos como selvagens? Em quais verbetes a palavra selva-

gem é utilizada? E qual o sentido? Negativo? Usaremos outros verbetes da obra para 

entender melhor como a denominação indígena x selvagem se configura. Em resumo, 

a ideia é verificar os efeitos de sentido que se desenrolam com a escolha de cada um 

dos termos.  

3.1 A QUESTÃO DOS SELVAGENS 

Para fins de exemplificação, vamos considerar outros verbetes que também 

comparecem os termo selvagens ou índigenas/índios. Algumas notas tratam de cos-

tumes indígenas, descrição da fauna e flora, temas religiosos e afins. Eis o primeiro 

exemplo, na descrição de uma palmeira brasileira, o ticum. 

Ticum: O ticum é uma palmeira de cujos filamentos os indios usavão como 
os europeos do Snho. Della se servião para suas redes de pesca, para cordas 
de arco e outros misteres ; o fio preparado por elles com a resina de almecega 
era fortissimo (ALENCAR, 1857). 

A nota traz, num funcionamento enciclopédico, não somente a descrição da 

palmeira, mas, inclusive, como ela era usada para a pesca e outras funções. O sujeito 

na posição de intérprete, ao citar os índios em comparação com os europeus, faz uma 

escolha discursiva do termo “índios”, ao invés de selvagens. Isso também acontece 

no verbete O cão, em que se encontra indígena. 

O cão: Diz o Sr. Warnagen na sua historia do Brasil que o cão era o compa-
nheiro constante do nosso indígena, ainda mais do que do europeu” (ALEN-
CAR, 1857). 

 

É possível perceber que aqui a escolha lexical também não se dá pelo uso da 

palavra selvagem, mas em uma do par índio/indígena, que para nossa análise, apre-

sentam efeitos semelhantes. Aqui vemos, como no verbete anterior, que o indígena 

realiza atividades similares as do europeu. Nesse caso, a amizade com o cão, en-

quanto na nota anterior se tratava do uso da palmeira para artesanato. O efeito que 

se percebe é que, se é algo em que os indígenas fazem da mesma forma que os 
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europeus, o termo não pode ser o selvagem, caso contrário, os europeus seriam tam-

bém selvagens. Vejamos, por exemplo, que quando há uma admiração pelas atitudes 

e costumes indígenas, o termo também não é o selvagem. 

Veneno: Os indigenas fabricavão diversos venenos, e a sua perfeição foi 
objecto de admiração para os colonisadores. Humboldt, á vista de seus 
conhecimentos toxicologicos, concluio que devia ter havido na America 
igualmente uma grande civilisação, e que della havião os selvagens herdado 
esses usos. Os principaes desses venenos erão o bororé e o uirari 
(ALENCAR, 1857). 

Aqui, vemos que, por conta da “perfeição” da fabricação dos venenos, isso teria 

se tornado motivo de admiração para os colonizadores. No verbete setta por elevação, 

é possível perceber que ao tratar da “destreza” e “habilidade”, ou seja, se referindo à 

os feitos indígenas, os quais seriam admiráveis, o termo também é do par índio/indí-

gena. E, quando se retorna ao discurso científico, para se referir à busca feita Hum-

boldt, o sujeito na posição de intérprete utiliza o termo selvagem. Se retornarmos ao 

verbete Um índio, vemos que foi realizado o uso de Gabriel Soares como referência 

para a descrição do indígena descrito no romance, pois teria escrito em 1580, supos-

tamente antes das projeções imaginárias da degeneração da raça indígena, e, ao fa-

zer o movimento de citar Humboldt, um naturalista alemão que viajou para a América 

do Sul entre os anos de 1799 e 1804, culminando na publicação de livro Le voyage 

aux régions equinoxiales du Nouveau Continent, fait en 1799-1804, par Alexandre de 

Humboldt et Aimé Bonpland (Paris, 1807, etc.), produz-se o efeito de que esta descri-

ção ocorreu após a dita degeneração da raça indígena, através da inscrição em uma 

formação discursiva científica11. 

Setta por elevação: A destreza e a habilidade com que os indios atiravão a 
setta era tal, que os europeus a admiravão. Para atirarem por elevação, 
deitavão-se, seguravão o arco com os dous dedos dos pés e lançavão ao ar 
a setta, que, subindo, descrevia uma parabola e ia cahir no alvo. Ainda ha 
pouco tempo, no Pará se vião, nas aldêas de indios já cathequisados, pareos 
deste jogo, em que o alvo era um tronco de Bananeira decepado. O tenente 
Pimentel, filho do presidente de Matto-Grosso, foi assassinado na viagem 
pelos Índios deste modo, e cavalgando no meio de muitos cavalleiros. 
Nenhum foi ferido ; e todas as settas abatêrão-se* sobre o moço de quem os 
selvagens se querião vingar (ALENCAR, 1857). 

Isso significa que o sujeito indígena pode ser admirado. Admirado pelo quê? 

Por seu domínio sobre a natureza. Seja, como vimos anteriormente, na fabricação dos 

 
11 No verbete Um índio, ao usar o argumento de legitimidade de Gabriel Soares, ele usa o termo “raça 
indígena”. Aqui entendemos que o efeito de sentido é similar ao uso de selvagens, pois o significante 
raça, por si só, traz efeito de inferiorização. Ao se valer do discurso cientificista para atestar a altura do 
indígena, o termo utilizado é o selvagem. 
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venenos ou da extrema habilidade com que confeccionam e usavam os arcos, che-

gando, por exemplo, a atirá-los com os pés, é dada ao indígena a posição de conhe-

cedor da natureza.  

Outro ponto importante neste verbete é notar o uso do termo indígena para se 

referir aos que foram catequizados. Nas palavras do autor, “Ainda ha pouco tempo, 

no Pará se vião, nas aldêas de indios já cathequisados, pareos deste jogo, em que o 

alvo era um tronco de Bananeira decepado”. Ou seja, são índios que aderiram à fé 

cristã. Isto se configura em um movimento importante para nossa análise, pois, se-

gundo Orlandi (2008), a prática da catequese está associada ao processo de apaga-

mento da identidade cultural do indígena, enquanto cultura diferente e constitutiva da 

identidade nacional. Aqui se apresenta outra dicotomia bastante interessante. Estes 

índios catequisados faziam uso do arco e flexa um jogo entre eles, demonstrando o 

caráter lúdico desta prática. O efeito é que, enquanto eles usam sua destreza e habi-

lidade para fins recreativos e esportivos, merecem admiração. Mas, ao fim do verbete, 

a palavra selvagens é usada para se referir a morte do tenente Pimentel, um homem 

de alta patente militar, e filho presidente do Mato-Grosso, demonstrando sua impor-

tância política para a época, associa a prática do arco e flexa à matança, e, portanto, 

“selvageria”. É preciso lembrar que os europeus que aqui chegaram no Brasil mataram 

diversas lideranças indígenas e nem por isso foi usado o termo  selvagens para os 

descreverem. E essa produção de sentidos não é feita sem o mecanismo do imaginá-

rio, responsável pela produção de imagens dos sujeitos, assim como do objeto do 

discurso, dentro de uma conjuntura sócio-histórica. O mesmo acontece no verbete 

Aimorés: 

Aimorés: Era uma tribu de selvagens ainda mais barbaros do que os tupis ; 
assemelhavão-se á verdadeiras feras. Resava a tradicção indígena que 
provinhão de uma tribu da raça tapuia que em virtude de guerras se 
entranhára pelos sertões, e ahi separada das outras perdera os hábitos, os 
costumes, e até a lingua primitiva. A discripção que fazemos destes 
selvagens na quarta parte dispensa-nos de reproduzir aqui, o que lá 
dissemos. (ALENCAR, 1857). 

Aqui, mais uma vez para se referir às guerras e matanças realizadas pelos Ai-

morés, são usados três significantes para se referir à este povo: tribo, bárbaros e feras. 

O uso do termo tribo para se referir aos Aimorés, como veremos adiante, também tem 

um efeito de inferiorização, uma vez que não possuiriam a mesma organização social 

dos europeus, naquilo que chamamos de Estados Modernos. Ao compará-los aos 
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bárbaros, há uma retomada de uma memória discursiva que se remete à Grécia, indi-

cando que este termo se trata de uma sociedade não-civilizada. E ao usar feras, com-

parando os a animais, tal projeção funciona como um julgamento moral, produzindo o 

efeito de afirmação de que este povo fazia não uso da razão para a tomada de ações. 

Em outros verbetes, é retratado que os Aimorés possuem costume de comer os seus 

inimigos, a antropofagia. E, não obstante, ao usar a expressão tradição indígena, o 

efeito é de se colocar em um tempo bastante distante, porém, posterior à dissenção 

dos Aimorés e mais próximo àquele em que Gabriel Soares, como visto anteriormente, 

teria escrito. Vejamos outros verbetes que tratam dos costumes dos Aimorés: 

 
Sacrifício: Os costumes dos Aymorés não eram inteiramente conhecidos , 
por causa do afastamen-to em que sempre vivêrão dos colonos. Em algumas 
cousas porém assemelhavão-se á raça tupy ; e é por isso que na descripção 
do sacrifício aproveitamos o que dizem Simão de Vasconcellos e La-
martinière a respeito dos Tupinambás e outras tribus mais ferozes. 
Se eevão no sangue: Sobre esse costume de antropophagia dos Aimorés 
leia-se Lamartiniére - Di-ceionario geographieo - palavra Brasil. - G. SOARES 
Roteiro. - WARNAGEM. - Historia do Brasil. (ALENCAR, 1857). 

Em sua obra O espetáculo das raças, Lilian Moritz Schwarcz, no diz que a no-

ção de evolução social funcionava como um paradigma da época, no século XIX, em 

que termos como civilização e progresso eram termos bastante privilegiados. Se-

gundo tal imaginário, em todas as partes do mundo a cultura teria se desenvolvido em 

estados sucessivos, caracterizados por organizações econômicas e sociais específi-

cas (SCHWARCZ, 1993, p. 75). Para a autora, tais estágios eram entendidos como  

[...]únicos e obrigatórios  ̶  já que toda a humanidade deveria passar por eles 
 ̶  seguiam determinada direção, que ia sempre do mais simples ao mais 
complexo e diferenciado. Tratava-se de entender toda e qualquer diferença 
como contingente, como se o conjunto da humanidade estivesse sujeito a 
passar pelos mesmos estágios de progresso evolutivo (SWHARCZ, 1993, 
p.75-76).  

Dessa forma, é possível compreender melhor como o processo de significação destes 

termos se configura nas notas de Alencar e como a formação discursiva cientificista se apre-

senta. Voltemos, pois, a tratar do tema da religião, fazendo uso de dois verbetes, Casa da 

Cruz e Senhora dos brancos. 

Casa da Cruz: E' a expressão pela qual um selvagem poderia exprimir « a 
igreja. » Poderia dizer casa de Tupã ; mas seria confundir a sua religião com 
a dos seos inimigos. 
Senhora dos brancos: Pela discripçao que segue conhece-se* que o 
selvagem vio na igreja, na occasião do incêndio que devorou a villa da 
Victoria, uma imagem de Nossa Senhora, que o impressionou vivamente. 
(ALENCAR, 1857). 
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Nos dois verbetes é possível observar que sempre que se refere à religião, é 

utilizado o significante selvagens, o que implica dizer que o selvagem não é cristão. A 

entrada do primeiro verbete está como a Casa da cruz, enquanto na predicação, a 

palavra igreja vem destacada, num movimento de colocar em evidência a definição 

do que seria a casa da cruz. Ainda, é dito que o selvagem não se refere à igreja por 

este nome. Utiliza-se de uma outra expressão. Por isso a marcação se faz cada vez 

mais importante. Atuando sobre o lugar discursivo do escritor, há um discurso religi-

oso. Havia, portanto, um nome ao qual eles poderiam ser referenciar à igreja, mas que 

seria incorreto, dada a confusão que poderia causar em relação a religião de seus 

inimigos.  

Já o segundo verbete mostra que a imagem de Nossa Senhora impressionou 

“vivamente” o índio – aqui o discurso religioso-cristão associa o poder impressionador 

que a santa teria, mas, também ao fato de que este sujeito ainda se enquadra como 

selvagem, pois não a chama de “Nossa Senhora”, mas, sim, como mostra a entrada 

do verbete, senhora dos brancos. Outros dois verbetes, Payas e Tamandaré também 

tratam desta temática, mas a partir de uma ótica diferente. Vejamos. 

Payas: Outros dizem payés ou pagés ;  erão uma especie de sacerdotes e 
magieos dos indigenas. 
Tamandaré: E' o nome do Noé indígena. A tradicção resava que na occasião 
do deluvio elle escapara no olho de uma palmeira ; e depois povoara a terra. 
A lenda que conta Pery é uma imitacção. (ALENCAR, 1857). 

Os líderes religiosos indígenas são referenciados a partir de uma categoria 

cristã: os sacerdotes. Numa formação discursiva religiosa-cristã, a palavra sacerdote 

tem uma memória que se refere ao antigo testamento, em que estes seriam os res-

ponsáveis por representar os homens diante de Deus. A seguir, é feito o mesmo mo-

vimento para explicar quem seria o Tamandaré. Em suas palavras, o Noé indígena. 

Na tradição cristã, Noé é considerado o segundo pai da humanidade, depois de Adão, 

uma vez que apenas a sua família teria sobrevivido ao dilúvio e, portanto, povoado 

novamente a terra. E embora ele descreva que a crença dos indígenas é diferente, o 

sujeito na posição de intérprete realiza esta comparação usando personagens bíbli-

cos, assim como feita anteriormente para se referir aos europeus, produzindo o 

mesmo efeito: se há semelhanças entre os indígenas e os cristãos, não pode ser 

usado o termo selvagem. 

Vemos, portanto, que a própria construção do imaginário do sujeito indígena 

nas notas de Alencar não ocorre sem contradições. Se por um lado há um movimento 
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de exaltação do indígena, por outro há o movimento de detração da sua imagem. 

Enquanto atitudes como o domínio sobre a natureza são admiráveis e, portanto, em 

um gesto em que o sujeito na posição de intérprete exalta o indígena através dos usos 

dos termos do par índio/indígena, o homicídio e suas crenças religiosas são associa-

das aos selvagens e, portanto, não mereceriam destaque. 

Como vimos ao decorrer do capítulo, os indígenas, quando associados ao seu 

domínio sobre a natureza, seja, por exemplo, ao manusearem o arco e flexa com des-

treza ou fazerem uso da palmeira para artesanato, são vistos como objetos de admi-

ração. As imagens projetadas sobre o sujeito indígena nas notas de rodapé lidam com 

a tensão da denominação indígena/índio x selvagem.  

Agora, para concluir, entraremos numa análise relacionada aos tempos verbais 

usados por Alencar no verbete Um índio e os efeitos de sentido decorrentes deste 

gesto.  

Um índio: O typo que descrevemos é inteiramente copiado das observações 
que se encontrão em todos os chronistas. Em um ponto porém varião os 
escriptores ; uns dão aos nossos selvagens uma estatura* abaixo da regular 
; outros uma estatua alta (sic). Neste ponto preferi guiar-me por Gabriel 
Soares que escreveo em 1580, e que nesse tempo devia conhecer a raça 
indígena em todo o seu vigor, e não degenerada como se tornou depois. 
(ALENCAR, 1857). 

Nas palavras do autor, o typo que descrevemos é inteiramente copiado”, “en-

contrão em todos os chronistas”, “varião os escriptores” e “dão aos nossos selvagens. 

Estes três fragmentos, nos quais se refere ao índio, Alencar faz uso do tempo pre-

sente. O efeito que tal descrição, fazendo uso do presente do indicativo, nos aponta 

é, conforme Medeiros e Esteves (2017), o efeito da eternização. Parafraseando o título 

do artigo, um presente que dura muito tempo. O efeito que se dá é que, independen-

temente da época em que o verbete é lido, a imagem do sujeito indígena se fará pre-

sente. Afinal, é isto que este tempo verbal indica.  

Olhando para as descrições feitas sobre fauna e flora, o tempo verbal utilizado 

segue o mesmo padrão. Retomemos, pois, um verbete já utilizado em nossa análise, 

o Ticum. 

Ticum: O ticum é uma palmeira de cujos filamentos os indios usavão como 
os europeos do Snho. Della se servião para suas redes de pesca, para cordas 
de arco e outros misteres ; o fio preparado por elles com a resina de almecega 
era fortissimo (ALENCAR, 1857). 

Neste verbete vemos que o ticum está descrito também no presente do indica-

tivo. Ele é uma palmeira. O efeito de eternização aqui também se faz presente. O 
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ticum não havia entrado em extinção. Mas não somente, o imaginário do que seria ao 

Brasil não poderia se dar sem a exaltação da sua fauna. Um país que tem o nome de 

uma árvore e que, conforme Ferrari e Medeiros (2012b), cujo termo brasileiro inicial-

mente era utilizado para designar os indígenas que aqui viviam, tem sua imagem 

construída, também, em cima da sua vegetação. Ainda que neste verbete haja uma 

comparação com os europeus, conforme virmos anteriormente, os seus costumes são 

descritos no passado. “Usavam como os europeos”; “Servião as redes de pesca”; ”era 

fortíssimo”. Ou seja, o índio é colocado em uma posição de eternização, mas seus 

costumes não. Vejamos o verbete a seguir. 

Setta por elevação: A destreza e a habilidade com que os indios atiravão a 
setta era tal, que os europeus a admiravão. Para atirarem por elevação, 
deitavão-se, seguravão o arco com os dous dedos dos pés e lançavão ao ar 
a setta, que, subindo, descrevia uma parabola e ia cahir no alvo. Ainda ha 
pouco tempo, no Pará se vião, nas aldêas de indios já cathequisados, pareos 
deste jogo, em que o alvo era um tronco de Bananeira decepado. O tenente 
Pimentel, filho do presidente de Matto-Grosso, foi assassinado na viagem 
pelos Índios deste modo, e cavalgando no meio de muitos cavalleiros. 
Nenhum foi ferido; e todas as settas abatêrão-se* sobre o moço de quem os 
selvagens se querião vingar. (ALENCAR, 1857). 

Aqui há o mesmo movimento: os índios atiravam e lançavam ao ar. Mais uma 

vez os costumes indígenas são postos em um tempo passado. Neste caso, o uso do 

pretérito imperfeito se refere às ações dos índios. Os costumes indígenas, portanto, 

seriam coisas do passado. 
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4. CONCLUSÃO 

Ao decorrer deste trabalho, pudemos observar as imagens que são projetadas 

sobre o sujeito indígena nas notas de rodapé do romance O Guarany (1857). Vimos, 

portanto, que o significante indígena é usado para valorizar o domínio sobre a natu-

reza, enquanto o termo selvagem é utilizado para produzir o efeito de apagamento 

dos costumes indígenas, pondo-os no passado. Eu, como educador, me sinto na obri-

gação de relacionar isto à sala de aula. Tomando emprestado a fala da Profª Drª Su-

ene Honorato, em seu artigo Cânone Romântico Brasileiro: exclusão das lutas indíge-

nas e suas implicações para o presente, vemos que: 

O pouco espaço para a presença indígena no Brasil do século XIX parece 
coerente com o reconhecimento de textos literários que fixam os povos 
indígenas num passado a ser superado. Além de reforçar a ideia de que obras 
literárias são atemporais, a permanência hoje desses textos no cânone 
escolar sem que outros discursos sejam a eles somados, estabelece uma 
continuidade com esse passado histórico que mereceria ser rompida. A Lei 
11.645/2008, que prevê o estudo da história e cultura indígena em todas as 
disciplinas do currículo escolar nos sistemas de ensino brasileiros, ainda não 
surtiu os efeitos esperados, no sentido de somar outras vozes e outras 
maneiras de pensar a questão indígena no passado e no presente. 
O imaginário social a respeito dos povos indígenas hoje talvez deva muito à 
configuração forjada por autores canônicos do romantismo brasileiro, 
reforçada por outros tipos de discurso (político, científico, jornalístico, 
cinematográfico, midiático, publicitário etc.). À revelia da proposta do próprio 
José de Alencar – que conscientemente realizava um trabalho de idealização 
do indígena para que suas personagens pudessem fazer frente às 
personagens de romances europeus –, o “índio romântico” se tornou uma 
imagem hegemônica: o eterno Peri, seminu, de arco e flechas a postos para 
defender a mocinha da história. Transposta sem as devidas mediações para 
o mundo real, essa imagem indicia o poder desmedido atribuído à literatura. 
Esse poder legitima a exclusão social dos povos indígenas, fixando-os no 
passado; quando emergem no presente, contrapostos a essa imagem, não 
são reconhecidos (HONORATO, 2021, p. 96-97) 

Importante nós como professores, entendermos a discursividade e historici-

dade contida nestas obras e de como elas produzem imagens e estereótipos acerca 

da pessoa, vida e cultura indígena. Ainda nas palavras da autora, a “imagem do “índio 

romântico”, herói sacrificado para a emergência do sentimento de unidade nacional, 

falsifica a diversidade de experiências e modos de vida possíveis no horizonte do pre-

sente” (p. 97). Vivemos em um tempo que há um discurso neoliberal homogeneizador, 

onde os índios não são vistos mais pela sua diferença, mas como alguém que deveria 

ter os mesmos costumes do “povo da cidade”. Não à toa, em Alencar, os costumes 

indígenas foram postos no passado. O efeito de sentido é similar. Hoje, por exemplo, 
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questões como demarcação de terras e manutenção das tradições indígenas são vis-

tas com maus olhares. Em uma suposta tentativa de ajuda, o objetivo por trás é o de 

ter o território indígena liberado para atividades com fins meramente lucrativos.  

Conforme Orlandi (2008), vemos que o discurso colonial provoca, como dito ao 

decorrer deste trabalho, um discurso sobre cultura, colocando o indígena na posição 

de “exótico”. Há, então, um processo de apagamento do índio da identidade cultural 

nacional que vem se mantendo durante séculos. No caso do contato cultural entre 

índio e brancos, tal silenciado produzido pelo Estado não se reflete apenas sobre o 

índio enquanto sujeito, mas sobre a própria existência do sujeito índio. Nas palavras 

da autora, 

“Os portugueses descobriram o Brasil”. Daí se interfere que nossos 
antepassados são os portugueses e o Brasil era apenas uma extensão de 
terra. “Havia” selvagens arredios que faziam parte da terra e que, 
“descobertos”, foram objetos da catequese. São, desde o começo, o alvo de 
um apagamento, não constituem nada em si. Esse é o seu estatuto histórico 
“transparente”: não constam. Há uma ruptura histórica pela qual se passa do 
índio para o brasileiro, através de um “salto” (ORLANDI, 2008, p. 66). 
 

Orlandi (2008) também comenta que a ciência (a antropologia, a linguística, 

etc), a política social (o indigenismo) e a religião (a catequese) estão articuladas como 

modos de domesticar a diferença, e portanto, apagar a identidade do índio enquanto 

cultura diferente e parte constituinte da identidade da nação. A ciência o faz pelo co-

nhecimento, a segunda pela mediação e a terceira pela salvação (catequese). Nas 

palavras da autora,  

A ciência torna o índio observável, compreensível e sua cultura legível; o 
indigenismo o torna administrável o torna administrável; a catequese o torna 
assimilável. Diríamos, pois, que a compreensão amansa o índio como corpoe 
a conversão amansa o índio como espírito, como alma. Essa domesticação 
representa o processo pelo qual ele deixa de funcionar, com sua identidade, 
na constituição da consciência nacional (ORLANDI, 2008, p. 67). 

Por fim, espero que este trabalho possa funcionar da mesma maneira que o 

livro Terra à Vista, Eni Orlandi, como um “esforço de intervir no modo pelo qual a 

institucionalização dessa forma de discurso científico toma o lugar do discurso histó-

rico” o qual produz um brasileiro como um “sujeito-cultural e nega-lhe o estatuto de 

sujeito histórico e também, através da compreensão da imagens projetadas sobre o 

sujeito indígena nas notas de O Guarany, servir como fonte para consultas e possíveis 

caminhos de pesquisa.   
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