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RESUMO: Neste trabalho, foram analisadas duas obras que tratam sobre o Brasil e que 

são bastante conhecidas nacional e internacionalmente. O intuito foi apreender a 

formação das imagens femininas para saber se a sensualidade é um traço produzido por 

esses textos e se ele se torna relevante na construção da identidade das mulheres 

brasileiras, uma vez que aparece em descrições de estrangeiros sobre as mulheres 

brasileiras (SILVA; BLANCHETTE, 2005; PISCITELLI, 2005; PISCITELLI et al., 

2007) e, igualmente, nas propagandas e mídias do Brasil (PISCITELLI, 1996; 

PACHECO, 2004; GABRIELLI, 2011). Fundamentada na semiótica francesa, a análise 

observou textos produzidos em momentos diferentes para possibilitar a percepção de 

semelhanças e continuidades ou de diferenças e rupturas entre as duas obras no imaginário 

sobre a mulher brasileira. A primeira narrativa investigada é a Carta do Descobrimento 

do Brasil, escrita por Pero Vaz de Caminha, no ano de 1500, e a segunda é Casa-Grande 

e Senzala, de Gilberto Freyre, publicada em 1933. Para analisar a contrução textual-

discursiva da identidade feminina, o nível discursivo do Percurso Gerativo do Sentido se 

destacou, sendo observados os percursos figurativos e temáticos, as isotopias deles 

decorrentes, bem como as projeções da enunciação de cada texto. Ressalta-se que as 

manipulações, a sanção, as paixões, o ser e o fazer dos sujeitos contribuíram para a 

construção da identidade feminina. Os resultados da análise demonstram um 

direcionamento do olhar sobre as mulheres, que recai na sensualidade e na sexualidade. 

Em outras palavras, mesmo com uma extensão maior, tanto em Casa-Grande e Senzala 

quanto na Carta de Caminha as categorias de gênero e de sexualidade predominam nas 

descrições femininas e nas relações que elas estabelecem com a sociedade.  

 

Palavras-chave: discurso, figuratividade, temas, identidade feminina, brasileiras. 
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ABSTRACT: In this paper we analyzed two works nationally and internationally well-

known dealing on Brazil in order to apprehend the formation of women's images to know 

if the sensuality is a trait produced by these texts and if this trait becomes relevant in the 

construction of  Brazilian women’s identity; since it appears in foreign descriptions about 

these women (SILVA; BLANCHETTE, 2005; PISCITELLI, 2005; 2007; et al) and also 

in advertisements and media in Brazil (PISCITELLI, 1996; PACHECO, 2004; 

GABRIELLI, 2011). Based on the French Semiotics, the study observed texts produced 

at different times to allow the perception of similarities and continuities or differences 

and ruptures between the two works in the imaginary about the Brazilian woman. The 

first narrative investigated is the Letter of the Discovery of Brazil written by Pero Vaz de 

Caminha, in 1500, and the second is The Master and the Slaves by Gilberto Freyre, 

published in 1933. To analyze the textual-discursive construction of female identity, the 

discursive level of Generative Route of Sense stood out being observed the figurative and 

thematic routes, the isotopies resulting from these routes and also the projections of each 

textenunciation. However, the manipulations, the sanction, the passions, the being and 

the doing of individuals contributed to the construction of female identity in the texts. 

The analyse results show a guidance of look at women which falls in sensuality and 

sexuality. In other words, even with a greater extention, both in The Master and the Slaves 

as in the Letter of Caminha, it is the category of gender and sexuality that prevails in 

women's descriptions and in the relationships that they establish with society. 

 

Keywords: speech, figuration, themes, feminine identity, Brazilian women. 
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Introdução 

 

Nos últimos anos, o crescente – e por vezes camuflado – número de estrangeiros 

que vêm ao Brasil em busca de “sexo” ou de brasileiras que, enganadas ou não, são 

exportadas para trabalhar como servidoras sexuais no exterior, reitera a questão sobre o 

simulacro do “outro” com relação à imagem de o país ser um dos que incorpora em seus 

modos de ser a possibilidade da aventura sexual, configurando o “tráfico de pessoas”1 e 

o “turismo sexual”2. Como veremos adiante, essa questão remonta aos meandros do 

“achamento” das terras brasileiras e à constituição de sua história como nação no período 

da colonização em duas obras.  

Independentemente das controvérsias em torno da expressão “turismo sexual”, é 

mister reconhecer que a movimentação turística com esse objetivo em particular estimula 

e faz crescer localmente a economia, rendendo divisas aos empresários do ramo hoteleiro, 

às agências de viagens, aos artesãos, dentre outros, e, em última instância, ao próprio 

governo brasileiro. Além disso, os agenciadores das pessoas exploradas sexualmente 

ficam com boa parte do dinheiro daquelas que se “vendem” fisicamente.  

Por outro lado, o tráfico de pessoas é considerado pelos governos, nacional e 

internacional, especialmente nos últimos anos, como um crime pernicioso para a 

sociedade mundial e de difícil combate por várias razões. Uma delas é o direito que todas 

as pessoas possuem de transitar de um país a outro mesmo que haja o interesse em 

trabalharem como profissionais do sexo. A configuração do crime de tráfico para fins de 

                                                           
1 Atualmente, a caracterização da exportação de pessoas para o exterior com vistas à prostituição passou por 
mudanças na legislação brasileira. O Código Penal brasileiro de 1940 caracterizava como Tráfico Internacional de 
Pessoas apenas a prostituição, por ser a prática comum em casos de tráfico de pessoas. Com as modificações 
criminais, foi criada a Lei 12.015/09, de 07 de agosto de 2009, que especifica a prostituição internacional no 
capítulo V como Tráfico de Pessoa para Fins de Prostituição ou Outra Forma de Exploração Sexual, contendo os artigos 
228, 229, 230 e 231. Entretanto, o Código Penal brasileiro deixou de contemplar outras razões que motivam o 
tráfico de pessoas nos dias atuais, como a retirada de órgãos, a adoção internacional, o trabalho escravo ou o 
casamento servil; formas previstas pelo Protocolo da ONU sobre o tráfico de pessoas. 
2 O termo turismo sexual possui grande complexidade por ser difícil a sua delimitação. Ele tem sido amplamente 
questionado nas produções acadêmicas porque existem várias práticas que podem ser incorporadas ao termo e 
que se diferenciam da definição primeira de turismo. Entretanto, de acordo com Piscitelli (2007), esse termo já 
está vinculado no debate público e, por isso, é conveniente sua utilização para descrever um tipo específico de 
turismo que possui como um de seus objetivos principais, se não o único, os relacionamentos sexuais com 
pessoas do país visitado. Cabe ressaltar que, diferentemente do tráfico internacional de pessoas para fins de 
exploração sexual, o turismo sexual configura crime somente em condições semelhantes ao tráfico internacional 
de pessoas, isto é, sob ameaça ou pressão, ou caso a exploração ocorra com menores de idade. A exploração 
sexual nacional prevista como crime se encontra também na Lei 12.015/09 que condena igualmente o tráfico 
interno de pessoas para esse fm. 
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exploração sexual se apresenta nos casos em que a pessoa está sendo ameaçada ou 

coagida a realizar tal ato (PNETP, 2008).  

Apesar da legislação sobre a exploração sexual incluir a todas as pessoas, 

independente do gênero e da idade, o combate aos crimes de exploração sexual e os casos 

de prostituição que não configuram crime revelam que são as mulheres as maiores vítimas 

dessas atividades e, por isso, também representam em número os profissionais do sexo 

(LARA, 2009). Pesquisadores de muitas áreas do conhecimento têm desenvolvido, nas 

últimas duas décadas, investigações com o intuito de formular soluções possíveis para 

combater a prática criminosa e ajudar mulheres que estão em situação de risco e de 

degradação da dignidade, ou, simplesmente de entender como as práticas sexuais entre 

mulheres brasileiras e estrangeiros são desenvolvidas e vividas pelos seus protagonistas.  

Em outras palavras, mesmo em situações que não configuram crime, muitos 

estudos analisam as questões materiais de constituição do feminino dentro da sociedade 

brasileira e no exterior no contexto de prostituição e exploração sexual (PISCITELLI, 

2005; 2007; 2008a; 2008b; 2009; 2011; SILVA, BLANCHETTE, 2005); enquanto outros 

analisam as questões culturais de impregnação machista em meios midiáticos, como as 

propagandas e revistas, principalmente aquelas relacionadas ao turismo (PISCITELLI, 

1996; PACHECO, 2004; GABRIELLI, 2011). 

Em um de seus estudos, Piscitelli (1996) analisou a representação da mulher 

brasileira em algumas mídias do Brasil – revistas, publicidade turística e programas de 

televisão – e observou a existência de um “repertório de representações acionado quando 

o Brasil é pensando no contexto das relações transnacionais” (op. cit., p. 13). Segundo a 

autora – e, do nosso ponto de vista, nas relações interpessoais de  atribuição de imagens, 

nos simulacros construídos –, reconhece-se nessas representações uma erotização da 

mulher brasileira aliada à cor, de onde se apreende que as negras e mulatas brasileiras são 

consideradas “morenas” e se tornam as mais procuradas pelos agenciadores, pois, ao 

contrário das mulheres europeias, por exemplo, essas morenas corporificam o “exotismo 

tropical”, tornando-se, nas palavras dos “turistas”, de maneira análoga ao clima e às 

paisagens brasileiras, “a expressão da natureza exuberante” (op. cit, p. 26).  

É possível perceber que há um processo de metonímia entre a natureza e as 

brasileiras nas publicidades analisadas por Piscitelli (1996), pois os valores de 

exuberância e de exotismo da natureza são transportados para o corpo feminino na visão 

dos estrangeiros. Embora apareçam de diversas formas nas narrativas coletadas pela 

autora, o gênero e a cor da pele formam categorias primordiais e indissociáveis que 
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direcionam o contato e o discurso das mídias, dos estrangeiros e dos agenciadores que 

buscam as mulheres e facilitam o contato com os turistas. Entretanto, para as brasileiras 

há outra categoria importante: a classe social. Provenientes, em geral, de uma classe 

baixa, a maioria das mulheres que estabelecem relações sexuais com estrangeiros acredita 

na ascensão social, sendo o casamento com os turistas o sonho e o ideal para saírem da 

zona de pobreza.   

Em outro estudo realizado sobre o casamento de brasileiras com estrangeiros e a 

vivência dessas mulheres no exterior, Piscitelli (2007) percebeu que, para os estrangeiros, 

as brasileiras são dóceis, submissas e exprimem uma feminilidade acentuada e coroada 

pelo desejo da maternidade, ao contrário da maioria das europeias. Em contrapartida, para 

as europeias os homens que se casam com as brasileiras, normalmente, são considerados 

machistas.  

Ao longo dos trabalhos realizados sobre o tema da prostituição de mulheres 

brasileiras com estrangeiros, Piscitelli (2011) observou que há uma imagem sexualizada 

comum sobre as brasileiras, construída tanto dentro do país quanto fora dele; e que essa 

imagem é reforçada pelas propagandas de turismo, por manifestações artísticas, pela 

mídia nacional e internacional. Pontua a autora que, “[n]o Brasil (...) a construção da 

feminilidade nacional, sexualizada e marcada pela ‘cor’, é um aspecto central em 

diferentes dinâmicas de consumo de sexo permeadas pela desigualdade: no ‘turismo 

sexual internacional’, na prostituição de brasileiras no exterior e no tráfico de mulheres.”3 

(op. cit., p. 10, tradução nossa).   

As razões para isso, normalmente, estão vinculadas à história de constituição da 

nação e à cultura que determina a permanência e a atualização de concepções e 

mentalidades por diversos meios, criando um imaginário coletivo sobre o que é ser uma 

mulher brasileira. Pode-se observar pelos estudos citados há pouco e também por outros 

(SAFFIOTI, 2013; 2015; VENTURI; GODINHO, 2013; et al), assim como pelas mídias 

que, no Brasil, a identidade feminina está alicerçada em recorrências do patriarcalismo4 

                                                           
3 “En el Brasil (...) la construcción de la femineidad nacional, sexualizada y marcada por el ‘color’, es un 

aspecto central en diferentes dinámicas de consumo de sexo permeadas por la desigualdad: en el ‘turismo 

sexual internacional’, en la prostitución de brasileñas en el exterior y en el trata de mujeres.” (PISCITELLI, 

2011, p. 10, texto original). 
4 O conceito de patriarcalismo está ligado à instituição familiar ao indicar que a tutela é realizada por um 

patriarca, sinalizando um desequilíbrio nas relações de poder por concentrá-lo em sua maioria, ou 

totalmente, nos homens. No caso do Brasil, vários autores, incluindo Gilberto Freyre, argumentaram que 

uma das instituições principais e independentes do Estado era a família, que eram sob a tutela dos patriarcas. 

Embora se vincule à família, o patriarcalismo não se restringe apenas ao privado, pois ganha espaço na 

esfera pública por meio das relações desiguais na divisão do trabalho entre homens e mulheres. Apesar de 
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e do sexismo5 que gera uma condição material desprivilegiada para as mulheres dentro 

da sociedade, favorecendo, ao mesmo tempo, situações de vulnerabilidade e de 

violência6.   

Entendendo que o discurso é um meio de agir no mundo7 (FIORIN, 1998), isto é, 

de fundar, de propagar e de reatualizar ideologias e mentalidades, voltamos os olhos para 

o passado com a intenção de contribuir com os estudos mencionados sobre a relação 

social da mulher brasileira e de sua sexualidade e, igualmente, com os estudos da 

semiótica francesa referentes ao tema da produção de identidade nos discursos. Por isso, 

propomos analisar, neste trabalho, dois textos consagrados pela literatura nacional e 

internacional que se referem ao Brasil; pois compreendemos que, além dos aspectos 

sócioeconômicos que facilitam e às vezes até justificam a prostituição e a exploração 

sexual de mulheres brasileiras, há um imaginário coletivo que projeta uma imagem 

sexualizada sobre a identidade feminina brasileira.  

Os textos que formam o corpus deste trabalho são duas narrativas que tratam sobre 

o Brasil: a Carta de Pero Vaz de Caminha, conhecida também como a Carta do 

Descobrimento do Brasil, escrita em 1500, data comemorativa que marca o início da 

nação, e a obra Casa Grande e Senzala Casa-Grande & Senzala escrita por Gilberto 

Freyre, de 1933. Tanto a primeira narrativa quanto a segunda são importantes para a 

literatura brasileira e também para a literatura internacional por algumas razões: por seu 

                                                           
ser um conceito polêmico, o patriarcado, em suma, corresponde à dominação masculina “que torna natural 

essa dominação-exploração” (SAFFIOTI, 2015, p. 59) feita sobre o feminino.  
5 O termo “sexismo” supõe que haja desigualdade em qualquer aspecto entre os sexos, isto é, tanto na esfera 

pública quanto na privada, ou mesmo nas concepções ideológicas. No caso brasileiro, as pessoas afetadas 

são as mulheres. “E o sexismo não é somente uma ideologia, reflete, também, uma estrutura de poder, cuja 

a distribuição é muito desigual, em detrimento das mulheres.” (SAFFIOTI, 2015, p. 37).  
6 Quase metade das mulheres do Brasil já sofreu algum tipo de violência em razão das desigualdades de 

gênero. Em uma pesquisa, Saffioti (2015, p. 49-50) encontrou os seguintes dados: “43% das investigadas 

admitem ter sofrido violência sexista, um terço delas relatando ter sido vítimas de violência física, 27% 

revelando ter vivido situações de violência psíquica, e 11% haver experimentado o sofrimento causado por 

assédio sexual.” Além disso, o Núcleo de Opinião Pública (NOP) da Fundação Perseu Abramo (FPA) 

publicou duas pesquisas em anos diferentes, 2001 e 2010, retratando a violência de gênero que há com as 

mulheres nos espaços público e privado. Em 2001, foi constatado que a cada 15 segundos uma mulher era 

espancada no país; e em 2010, as estatísticas mostraram uma queda irrelevante, pois a cada dois minutos 

cinco mulheres sofriam violência física no país, isto é, a cada 24 segundos uma mulher era espancada 

(MELO; SANEMATSU, 2013; et al.). Em todo o volume comentado de 2013, os pesquisadores abordam 

os dados e apontam para a necessidade de existirem mais pesquisas e dados atualizados para que fornecer 

a dimensão do problema na atualidade e ao longo dos anos, chegando em possíveis soluções. Quanto à 

prostituição internacional por turismo sexual ou tráfico de pessoas, a dificuldade se torna ainda maior, 

devido ao envolvimento de mais de um país, do ao medo de sofrer represálias, da à vergonha ou da 

impossibilidade, por permanecerem em sistema de cárcere privado, das mulheres em se identificar. 
7 Para Fiorin (1998), o nível linguístico não está subordinado ao nível ideológico, posto que ambos são 

autônomos. A questão é que eles estão interconectados, sendo a linguagem um “veículo” (op. cit., p. 7) das 

determinações sócioideológicas.  
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conteúdo, pela forma como são escritas e pelo momento em que foram escritas. Logo 

adiante veremos, brevemente, um pouco mais sobre as obras, como o contexto de 

produção e a repercussão que causaram. 

A Carta de Caminha (doravante denominada Carta) foi escrita por um estrangeiro 

ao ver as terras brasileiras pela primeira vez. A Carta estava endereçada a outro 

estrangeiro e ambos, remetente e destinatário, eram portugueses. Caminha escrevia ao 

Rei de Portugal informando o descobrimento de uma terra nova, momento em que 

configurou o “nascimento” do Brasil, no ano de 1500, tornando-se, daí em diante, uma 

das narrativas de maior repercussão dentro e fora do Brasil (TEIXEIRA, 1996; 

RAMINELLI, 1996; GARCIA, 2000; RIBEIRO, 2003; FRANÇA, 2012).  

Séculos mais tarde, Gilberto Freyre, um brasileiro, escreveu o texto Casa Grande 

e Senzala (doravante denominada CGS), num movimento de retorno ao passado para 

compreender a formação brasileira. Publicada no Brasil em 1933, CGS foi traduzida para 

vários países, foi o alvo de várias polêmicas e permanece até hoje como uma das obras 

mais importantes para o Brasil (AMADO, 1962; ASFORA, 1962; AZEVEDO, 1962; 

FONTES, 1962; FONSECA, 1983; 1985; BASTOS, 2001; CARDOSO, 2006).    

Embora tenham sido escritos com outros fins, um como carta informativa 

relatando um acontecimento e o outro como um ensaio sociológico refletindo sobre os 

primeiros séculos da história do Brasil, ambos os textos fazem parte, atualmente, da 

literatura brasileira; e a literatura ocupa uma posição de tensão entre a língua e a cultura. 

Por um lado, a literatura é um esforço de captar da língua suas formas de expressão, suas 

possibilidades e caminhos, seus limites e sua capacidade de criação; por outro lado, ela é 

igualmente um depósito de valores que permanece com o decorrer dos anos, funcionando 

como uma memória que se torna coletiva e que direciona a mentalidade de uma ou de 

várias épocas.  

 

No âmbito da cultura, a literatura é esse imenso reservatório da memória 

coletiva, canteiro em que ela se elabora com os materiais de que dispõe, 

arquivo em que ela se fixa e se institui como referência cultural. Ela é assim 

reconhecida como meio de transmissão dos conteúdos míticos e axiológicos, 

das maneiras de ser e das maneiras de fazer de uma comunidade, em parte 

fundadora de sua identidade (...). Ela propõe – ou impõe, contra a sua própria 

vontade – formas de organização discursiva do sentido e dos valores, 

interpretadas como hierarquias e exclusões (o ‘bom’ ...). (BERTRAND, 2003, 

p. 25). 
 

A escrita atuou desde o seu surgimento como um importante fator para a memória 

coletiva, pois trouxe, de um lado, a comemoração que se tornou possível por meio da 
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lembrança gravada de momentos memoráveis e, por outro lado, o documento que é usado 

até hoje como base para o trabalho historiográfico , embora a historiografia não se 

restrinja mais apenas ao que é escrito e, sim, a tudo o que constrói a história de um povo 

e que se torna um traço comum a um grupo por meio da memória coletiva (LE GOFF, 

2013). A memória coletiva pode ser compreendida como aquilo que restou do passado ou 

como a forma em que o passado é trabalhado pelos grupos para se perpetuar no presente. 

E essa memória coletiva criada pela literatura, pelo documento ou pelo monumento atua 

diretamente na constituição de identidades, afinal, 

 

A memória é um elemento essencial do que se costumar chamar identidade, 

individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 

indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia. (LE GOFF, 2013, 

p. 435, ênfase do autor).  
 

Os discursos, escritos ou orais – pois as sociedades sem a escrita também 

possuíam memórias coletivas (LE GOFF, 2013) –, são fundamentais para a constituição 

da memória de um grupo e do indivíduo. Os discursos são construtores de memórias, 

“estabelecem uma história” (ORLANDI, 2008, p. 18), definem, significam e promovem 

um imaginário. “Processos de discurso vão provendo o brasileiro de uma definição que, 

por sua vez, é parte do funcionamento imaginário da sociedade brasileira.” (op. cit., p. 

55). Daí a tenção em apreender dos textos a concepção que possuem sobre a mulher 

brasileira, principalmente porque, em geral, as mulheres detêm a memória do outro 

(homens), e não falam, são faladas pelos discursos dos outros, como acontece nas duas 

obras analisadas por este trabalho.  

Então, foi a consideração desses textos como primordiais sobre o Brasil que 

norteou a escolha deles, pois, pela relevância que possuem no contexto nacional e pelo 

alcance internacional, essas duas obras literárias fazem parte da memória coletiva da 

nação brasileira e, por consequência, lançam sentidos sobre traços que produzem 

identidades desse grupo, em especial das mulheres. Relatando um momento importante 

para a nação, a Carta marca o primeiro contato entre as indígenas e os portugueses, entre 

as nativas e os estrangeiros. Enquanto a obra CG&S se fixa à época da colonização e 

relata a constituição das mulheres em diferentes posições sociais, algo inédito para a 

época (BOCAYUVA, 2001).  

Com a intenção de depreender as imagens femininas presentes nos dois textos para 

certificar se há neles traços que sexualizem a mulher brasileira, optamos pela teoria 
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semiótica porque ela fornece um amplo arcabouço teórico-metodológico que ajuda a 

compreender o processo de enunciação e de construção de sentido. O nível discursivo do 

Percurso Gerativo do Sentido contribuiu em grande medida para a análise pretendida dos 

temas e das figuras que as duas narrativas abordam. Ao delinear-se em atores, em tempo 

e em espaço, a figuratividade lança projeções enunciativas e, junto com outras figuras, 

constrói um mundo sensível para o leitor. Além disso, as figuras encobrem percursos 

temáticos, por vezes implícitos, que depositam e, no mesmo ato, transmitem sistemas 

axiológicos para interpretar o mundo.  

Esses sistemas, por sua vez, formam em um nível profundo dicotomias 

elementares de significação que estabelecem as bases nas quais todo o texto se 

fundamenta. Conquanto seja o nível superficial o que se mostra mais adequado para o 

objetivo deste trabalho, o narrativo não se torna dispensável, pois a percepção das 

transformações dos textos decorridas da execução do sujeito em busca do objeto de seu 

desejo revela outras camadas valorativas e, logo, de construção do sentido.  

O panorama concedido pelo nível narrativo, como em um jogo de xadrez onde 

cada peça tem uma função a desempenhar e movimentos determinados a fazer, permite 

distanciar o olhar dos atores e, assim, compreender a posição que ocupam dentro da 

estrutura narrativa antes de serem investidos por valores temáticos e figurativos. 

Formando correntes ou cadeias de sentido, os valores são expressos e garantidos por 

isotopias temáticas e figurativas que, por serem retomadas em movimentos circulares, 

certificam as sequências significativas do texto. Por esse processo, as isotopias lançam 

luz sobre aquilo que permanece e aquilo que desaparece, o que é enfatizado e o que é 

nuançado na construção da imagem das brasileiras. 

Dessa maneira, o trabalho se divide em três partes. Na primeira, buscamos refletir 

sobre o conceito de identidade e a sua relação com a língua, assim como a concepção das 

identidades de gênero e de nacionalidade para compreendermos os processos por meio 

dos quais a identidade se forma. Logo, no capítulo seguinte, a análise dos objetos inicia-

se pela Carta para, adiante, no último capítulo, finalizar com CGS. Para concluir, são 

feitas algumas considerações finais sobre essa trajetória, sobre a averiguação dos textos 

e sobre as imagens femininas contidas neles.   
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Capítulo 1: Percursos da Identidade  

 

Se sentimos que temos uma identidade unificada 

desde o nascimento até a morte é apenas porque  

construímos uma cômoda estória sobre nós mesmo 

ou uma confortadora ‘narrativa do eu’. 

Stuart Hall 

 

Nos últimos anos, a discussão sobre a identidade nas ciências humanas tem 

alcançado grande destaque e abrangência nos estudos acadêmicos. Ao olhar para a 

história podemos observar, em linhas gerais, a concepção de identidade percorrendo o 

tempo e se alterando. O Iluminismo concebeu uma identidade unívoca para os indivíduos, 

considerando que a sua formação se dava a partir de um centro interior presente nos 

sujeitos desde o seu nascimento e que se desenvolvia junto com o indivíduo. Sendo 

produzida por um centro interior, a identidade não se modificava e não sofria rupturas, 

era contínua e essencial. “O centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa” 

(HALL, 2006, p. 11).  

Com o passar do tempo e com a complexidade das sociedades, a concepção de 

identidade começou a mudar. Pensava-se em um sujeito formado tanto pelo seu núcleo 

interno quanto pelo contato com os outros indivíduos. Estabelecia-se uma noção 

interativa da identidade que criava dois polos, um interior e o outro exterior. Essa 

concepção do sujeito ficou conhecido como sociológica.  

De acordo com essa visão, que se tornou a concepção sociológica clássica da 

questão (...) O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o ‘eu 

real’, mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos 

culturais ‘exteriores’ e as identidades que esses mundos oferecem. (HALL, 

2006, p. 11).  

Contendo um lado interior e um exterior, o sujeito se associava ao mundo 

incorporando seus valores e se unindo a eles como um, pois eles passavam a construir a 

identidade e, logo, o sujeito. A subjetividade mantinha-se alinhada com a objetividade do 

mundo social e cultural tornando o sujeito unificado, uma vez que ele se ligava à estrutura. 

Partindo do pensamento de uma identidade essencial no início da Modernidade, a 

identidade passou a ser unificada, preservando o traço de estabilidade que havia 

anteriormente.  
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Ao continuarem as mudanças sociais que começaram a alcançar o âmbito global 

– devido aos processos de colonização, à intensificação dos movimentos de diáspora, à 

globalização e ao avanço das tecnologias que resultaram em mudanças geopolíticas na 

reconfiguração dos territórios – a crença em uma identidade estável e unificada entrou 

em crise. A biologia, que até então dominava as concepções de identidade, cedeu espaço 

para a historicidade do sujeito.  

Somado a isso, vozes minoritárias, subalternas e periféricas começaram a surgir 

de lugares nos quais, antes, elas não tinham visibilidade. Novas vozes aparecendo em um 

cenário em que não existiam começaram a ser ouvidas, mesmo que, em quase todas as 

vezes, aparecessem lutando contra o preconceito e a discriminação. Todos esses fatores 

fizeram com que a ideia de uma identidade centrada e coerente em um “eu” se tornasse, 

no mínimo, questionável, dando espaço à possibilidade de uma concepção de identidade 

fluida, múltipla e, por vezes, contraditória. Em outras palavras, a coerência do “eu” 

mostrou-se insustentável e, em contrapartida, as identidades demonstraram ser 

fragmentadas.  

Hall (2006) postula que as sociedades modernas sofreram mudanças constantes e 

rápidas que as diferenciam das sociedades anteriores, consideradas tradicionais. Surge, 

então, a necessidade de criação do estado-nação que se diferenciava das definições 

territoriais que havia antes, o trabalho passa a ser assalariado e a comercialização de 

produto em instâncias internacionais se intensifica. As mudanças provocadas por esses 

acontecimentos colaboram, juntamente com as citadas há pouco, para modificar as 

relações estabelecidas entre as diferentes áreas do mundo e descentralizar o sujeito e as 

sociedades.  

A sociedade não é, como os sociólogos pensaram muitas vezes, um todo 

unificado e bem delimitado, uma totalidade, produzindo-se através de 

mudanças evolucionárias a partir de si mesma, como o desenvolvimento de 

uma flor a partir de seu bulbo. Ela está constantemente sendo ‘descentrada’ ou 

deslocada por forças fora de si mesma. (HALL, 2006, p. 17).   

Ao pensar em termos tensivos, podemos compreender o andamento das 

sociedades modernas de forma acelerada provocando uma dispersão do sujeito e uma 

diminuição da intensidade (ZILBERBERG; FONTANILLE, 2001; ZILBERBERG, 

2004; 2006; 2011). Quanto mais o gradiente caminha para o aumento da extensidade, 

menos intensidade há e, portanto, mais fragmentação e difusão. Ao invés de ser centrado 

e essencial, o indivíduo passa a ser fragmentado e exposto em maior velocidade à 
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alteridade que, ao mesmo tempo em que o diferencia, também provoca mudanças 

identitárias.   

Assim surge a Modernidade Tardia marcada pela diferença, denominada por 

alguns de Pós-modernidade. Os antagonismos sociais ao entrarem em contato e 

conviverem ocasionam o conhecimento de diferentes posições de sujeito e o não 

pertencimento de forma total e estável a uma identidade. As identidades tornam-se 

descontínuas, marcadas por rupturas, ao invés da continuidade.   

Algumas teorias contribuíram para, no final do século XX e início do século XXI, 

desestabilizar a identidade unificada passando a compreendê-la como algo construído 

totalmente na sociedade a partir do contato com o que é diferente, sendo um processo 

fragmentado e, portanto, inacabado, posto que não encontra sua totalidade. A ideia de 

uma anterioridade também foi radicalmente eliminada na concepção de formação de 

identidade para essas frentes teóricas. Foram especificamente cinco avanços teóricos que 

colaboraram para a modificação do conceito de identidade.  

De forma resumida, podemos perceber a influência do pensamento marxista que 

insere o sujeito dentro de uma condição histórica determinada e criada por outros, então, 

o sujeito já nasce manuseando recursos materiais com valores estabelecidos em outras 

gerações. A teoria psicanalítica de Freud e a releitura de Lacan que expulsam toda a 

produção de identidade para o exterior ainda quando o sujeito é criança, pois a criança se 

vê a partir dos olhos do outro, denominada fase do espelho. A teoria linguística de 

Saussure, ao estipular como objeto de estudo a língua, configura-a como algo social e a 

estabelece como uma rede relacional baseada na diferença, assim, veremos melhor sobre 

essa teoria mais à frente. 

Os questionamentos de Foucault sobre a sociedade de vigilância que encerra o 

sujeito, sua individualidade e seu corpo dentro de uma instituição coletiva que o regula e 

o pune para que seja um corpo dócil, ao mesmo tempo em que o isola dentro dessa 

coletividade provocando a individualização dos sujeitos. E o feminismo, com suas 

vertentes teóricas e ativistas,  contribuiu em vários fatores ao questionar o lugar do 

privado e do público, a divisão de trabalho tanto doméstico quanto profissional, a 

construção de uma única identidade para abrigar todos os sujeitos de cada categoria, como 

mulher e homem, mãe e pai, e a diferenciação entre gênero e sexualidade.  
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1.1 Marcadores identitários  

Em um estudo sociológico, Brah (2006, p. 335) analisa o termo “negro” e  mostra 

que “[q]uando utilizado em relação aos sul-asiáticos o conceito é de fato esvaziado 

daqueles significados culturais específicos associados com expressões como ‘música 

negra’”. Ela mostra como o termo “negro” adquire significados diferentes de acordo com 

o lugar no qual ele é empregado. Esse fenômeno se aproxima daquilo que Wittgenstein 

(1996) chamou de jogos de linguagem, um caso no qual as palavras e seu uso estão 

condicionados a regras, como em um jogo, e que são regras estabelecidas mediante um 

acordo e tidas convencionalmente na língua em uso. 

Para Wittgenstein (1996 p. 172), as palavras nem sempre denotam algo, isto é, 

nem toda palavra remete a um referente. Pensando sobre uma anotação de compras, 

Wittgenstein usa o seguinte exemplo, “cinco maças vermelhas” e então ele pergunta: 

“qual a denotação da palavra ‘cinco’? – Aqui não se falou disso, mas apenas de como a 

palavra ‘cinco’ é usada.”. Quer dizer, a palavra “maça” designa um objeto, assim como a 

palavra “vermelha” designa uma cor.  

Entretanto, a palavra “cinco” não designa qualquer objeto ou coisa palpável, ou 

um estado de coisas, pois essa palavra não denota nada. Todavia, tornou-se claro para 

Wittgenstein que “cinco” significa seu uso como numeral. Denotar e significar não 

precisam acontecer simultaneamente e, ainda, a falta de uma delas, por exemplo, da 

denotação ou referência, não invalida a palavra quanto ao seu significado. 

Ampliando essa noção de regras e convenções, é possível visualizar que são as 

práticas e costumes de cada cultura que regem o uso cotidiano da língua. É a política de 

cada região, a religião e as classes sociais predominantes, entre outros marcadores, que 

vão construindo e produzindo costumes e sentidos. No caso que Brah (2006) apresenta, o 

termo “negro” enquadra pessoas diferentes em diferentes lugares, e o motivo da diferença 

são os marcadores identitários contextualizados que interseccionam as culturas, trazendo 

novas concepções e vinculando interesses diversos.  

Butler (2003), ao retomar o termo mulher, faz uma análise da necessidade política 

inicial do feminismo em estabelecer um sujeito, por isso a escolha desse termo como 
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representativo do movimento. Porém, logo em seguida, a autora reflete sobre a teoria 

feminista que, com o passar do tempo e principalmente com a entrada de mulheres latino-

americanas, passou a questionar essa categoria para o sujeito representativo do 

feminismo. 

Nem mesmo o termo no plural – mulheres – serviu para constituir identificação 

entre as participantes do movimento. A questão crucial que os estudos feministas 

apontaram é exatamente a incompletude de uma pessoa ao se identificar com uma mulher. 

Em outras palavras, a identidade de gênero de alguém é apenas uma das formas de 

identificação que a pessoa possui, pois a sua constituição é seccionada por outras formas 

identitárias, consideradas como marcadores identitários.  

Se alguém ”é” mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é; (...) 

porque o gênero nem sempre se constitui de maneira coerente ou consistente 

nos diferentes contextos históricos, e porque o gênero estabelece interseções 

com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades 

discursivamente constituídas. (BUTLER, 2003, p. 20).   

A constituição da identidade seccionada por marcadores identitários, como os 

citados há pouco nas palavras de Butler (2003), reforça o caráter fragmentado e, por 

vezes, transitório da identidade. Os marcadores identitários operam um recorte na 

identidade e demonstram que um marcador não atua sozinho na formação dos sujeitos. 

Ao contrário, a classe social, a nacionalidade, a faixa etária, a raça, o gênero, a 

sexualidade e mesmo a língua atuarão de modo a posicionar o sujeito em vários lugares 

e de várias maneiras diferentes dentro da sociedade.  

Brah (2006, p. 331) afirma que as categorias de representação identitária não 

devem ser consideradas “essencialmente fixas e em oposição, mas antes como campos 

historicamente contingentes de contestação dentro de práticas discursivas e materiais”. 

As identidades são histórica e contingentemente constituídas, por isso, é importante fugir 

das armadilhas da simplificação ao propormos analisar as identidades, para não reduzi-

las a uma instância única. 

Levando em consideração os cuidados apontados por Butler (2003) e Brah (2006), 

esse trabalho pretende colaborar com a concepção multifacetada da identidade e não 

reduzi-la a uma categoria estanque de significação para que ela não se fixe na estrutura 

hegemônica e, assim, reforce os estereótipos. Ao contrário, a intenção dessa pesquisa é 

analisar os estereótipos em torno da mulher brasileira para desconstrui-los. Portanto, a 
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abordagem se concentrará especialmente em dois marcadores: gênero e nacionalidade, 

contextualizados e posicionados em suas histórias e contingências.  

 

1.2 A linguagem na Produção da Identidade 

O estabelecimento da Linguística Moderna como uma disciplina contribuiu para 

o entendimento da produção identitária, já que Saussure (1995) demonstra que a língua é 

um sistema relacional no qual as identidades sígnicas são criadas por meio da diferença, 

pois os signos não possuem um valor intrínseco em si mesmos, isto é, isoladamente não 

fazem sentido (SILVA, 2007).  

O valor surge na relação diferencial de um signo com os demais, formando uma 

rede, ou “um sistema de valores” (SAUSSURE, 1995, p. 139). O sistema de valores 

corresponde ao confronto dos signos com outros que estão ao seu redor, isto é, com a sua 

vizinhança. Por esse confronto, que é a relação que os signos estabelecem entre eles, eles 

recebem valor e, então, possibilitam o sentido. Como postula Saussure, não é o signo em 

si que possui um valor intrínseco, mas é a relação que o dota de um valor respectivo a sua 

posição relativa a outros signos.  

“[E]quivale a dizer que na língua só existem diferenças” (SAUSSURE, 1995, p. 

139), uma vez que elas viabilizam o valor, proporcionando o sentido. Conclui-se, então, 

que a língua é um sistema relacional de diferenças, isto é, possui a diferença como a sua 

operação básica porque a diferença projeta a identidade. Em geral, “nos sistemas 

semiológicos, como a língua (...) a noção de identidade se confunde com a de valor, e 

reciprocamente” (SAUSSURE, 1995, p. 128). E, nesses termos, a língua se estabelece 

com seus elementos e com regras determinadas que geram equilíbrio ao sistema.  

Saussure (1995) funda, então, o princípio relacional que compreende que o 

funcionamento da língua se estabelece inteiramente por identidades e diferenças. Lopes 

(1997) sinaliza dois resultados desse princípio, “elemento nenhum, numa mensagem, 

existe sozinho; e elemento nenhum pode ser definido por sua natureza ou (o que dá no 

mesmo) isoladamente”. Como veremos adiante, o princípio relacional e suas 

consequências afetarão também as relações identitárias dos indivíduos ao se compreender 

que é a relação com a alteridade do outro que produz a identidade dos sujeitos.  
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Na esteira dos estudos de Saussure (1995), Greimas (1972) retoma a rede de 

relações que confere diferenças e identidades inseparáveis para a produção do significado. 

Ao continuar e ampliar a investigação sobre a significação, Greimas  propõe a existência 

de eixos semânticos que fornecem a base relacional entre os elementos que se identificam 

e que se diferenciam. Em consequência, a estrutura é valorizada no pensamento do autor, 

pois é ela que equilibra os valores signicos ao mesmo tempo em que gera o sentido.  

Os elementos sozinhos não significam, eles precisam estar em relação, dentro de 

uma rede que estabelece seus valores. Portanto, Greimas (1972, p. 20), compreende que 

“é no nível das estruturas que deve-se buscar as unidades significativas elementares, e 

não no nível dos elementos”8. Antes de qualquer identidade e diferença, a relação é a base 

de toda significação. Os elementos precisam estar semanticamente em relação para que 

haja a possibilidade de produzir sentido, ou, como assevera Greimas, precisam ter um 

denominador comum, que ele chama de eixo semântico. 

Com o eixo semântico, a estrutura binária se desdobra em quatro no quadrado 

semiótico. O funcionamento do quadrado consiste em estender a categoria semântica de 

dois elementos que se opõem em outros dois que lhes são as suas negações. Com as 

negações projetadas dos termos opostos dentro de um eixo semântico, um microuniverso 

significativo se forma, contendo graduações de diferenças, ou seja, formando uma “rede 

de diferenças” (BERTRAND, 2003, p. 173). As possíveis articulações dos elementos do 

quadrado resultam em semas específicos que orientam o sentido.  

Assim, se constitui a estrutura elementar semiótica para buscar o sentido e, mesmo 

com os avanços da teoria semiótica referente à significação, o princípio relacional que 

caracteriza os idênticos e os diferentes continuou orientando o desenvolvimento do 

método de análise. Da mesma forma, Landowski (2012) entende que a relação é o ponto 

de partida para que haja a significação e, em seguida, o reconhecimento da diferença pode 

proporcionar a constituição de elementos. Desse modo, Landowski sintetiza (2012, p. 03, 

itálico nosso): 

[É] o princípio do primado epistemológico da relação sobre os termos que está 

na base do procedimento semiótico, tanto como projeto de uma construção de 

uma teoria geral da significação quanto método de análise dos discursos e das 

                                                           
8 Tradução nossa de, “c’est au niveau des structures qu’il faut chercher les unités significatives 

élémentaires, et non au niveau des éléments.” 
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práticas significantes. Porque, para que o mundo faça sentido e seja analisável 

enquanto tal, é preciso que ele nos apareça como um universo articulado.  

Lidando com a presença do Outro, o autor distingue que, sem a alteridade, não é 

possível que o sujeito construa uma identidade. Nas palavras do autor, o sujeito “só pode 

construir-se pela diferença, o sujeito tem necessidade de um ele – dos ‘outros’ (eles) – 

para chegar à existência semiótica” (LANDOWSKI, 2012, p. 04). Esse sujeito pode ser 

singular ou fazer parte de uma coletividade, pois, de toda forma ele estará se identificando 

ou se diferenciando em determinados aspectos e de certas pessoas ou grupo.     

Como se observa, Saussure inaugurou um pensamento sobre a língua que foi 

produtivo para a continuação dos estudos linguísticos. A Linguística, enquanto disciplina, 

avançou em descobertas que não se restringiram às unidades mínimas da língua e nem à 

frase, pois ampliou o seu campo de estudos e chegou até o discurso. Todavia, com o ganho 

de conhecimento sobre a natureza das identidades, outras disciplinas também foram 

beneficiadas com a compreensão ampliada desse conceito e a constituição dos sujeitos. 

Podemos perceber essa influência em uma área próxima à Linguística, a Educação, em 

que Tomaz T. Silva (2007) desenvolve seu pensamento baseado nos estudos saussurianos. 

Com um enfoque diferente daquele apresentado por Saussure (1995), Silva (2007, 

p. 76) parte do sujeito para chegar ao linguístico e afirmar que “identidade e diferença 

partilham uma importante característica: elas são o resultado de atos de criação 

linguística”. Ou seja, sempre que designamos linguisticamente atribuímos 

simultaneamente um predicado, um complemento à palavra, uma característica, um 

adjetivo. E, com isso, diferenciamos e identificamos, classificando e separando. A 

linguagem, em muitas situações, torna-se um ato que diferencia, sendo também um ato 

que identifica um objeto de significação. 

Utilizar as palavras para identificar implica dizer que elas diferenciam as coisas e 

os seres no mundo. A identidade e a diferença para Silva (2007), assim como para os 

linguistas, acontecem simultaneamente sendo um produto de um mesmo processo, o da 

identificação. Por trás de uma identidade existe sempre ao menos uma negação. E a 

diferença sempre é a negação de várias afirmações. Então, dizer que se é algo ou se 

identificar sob um termo significa negar e esconder vários outros que de imediato não 

aparecem. Essa negação se esconde no termo e, muitas vezes, não é fornecida junto com 

ele, pois o que aparece de forma explícita é o predicativo ou complemento que o 

acompanha.  
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Em outras palavras, o termo reúne nele mesmo as características do que diz ser e 

do que diz não ser, porém, apaga a ação de repetir o seu contrário. Utilizando um exemplo 

referente à nacionalidade para explicitar essas relações: se sou brasileira só preciso 

afirmar isso, ao invés de repetir uma série de negações como “não sou japonesa”, “não 

sou chilena”, “não sou francesa” etc. As negações usadas no exemplo são apagadas por 

meio do termo brasileira. Geralmente, esse processo de apagamento da diferença faz com 

que a identidade pareça natural e inata.  

Então, a parte da negação que uma identidade promove, que é a sua diferença 

normalmente escondida, é abafada pelas afirmações que ela traz. O nome brasileira traz 

as características que seriam peculiares desse nome. E as características, por sua vez, 

formam a parte afirmativa que aparece quando dizemos um nome. Ao apagar a diferença, 

a negação daquilo que um termo é, as palavras tendem a parecerem transparentes. 

Podemos ver esse pensamento no passado (PLATÃO, 2001; SANTO AGOSTINHO, 

1973; et al).  

Com isso, observa-se que a língua opera ativamente na construção da identidade. 

Em outras palavras, a língua é performativa porque ela performa a identidade por meio 

das características atribuídas com a afirmação. O princípio relacional dos signos e a 

estrutura linguística são repetidos na esfera social. Sendo assim, a língua é mais que um 

importante meio de comunicação, pois possui um fator político que funciona como um 

importante marcador de poder, tendo uma influência ideológica na vida das pessoas 

(AUSTIN, 1976; BAKHTIN, 1986).  

Por conseguinte, atualmente entendemos que as identidades são construídas, pois 

a identidade é relacional. Mas apesar dos filósofos e pesquisadores afirmarem que as 

identidades são construídas e produzidas ao invés de serem dados prontos da natureza, 

não é fácil perceber essa construção, principalmente nas identidades nacionais e de 

gênero. Na próxima seção, abordaremos com mais atenção o gênero e a nacionalidade na 

construção das identidades.  
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1.3 Identidade de gênero e nacionalidade  

As identidades nacionais ao lado das identidades de gênero aparentam ser mais 

sólidas que as demais, porém, mesmo essas, como diz Santos (1994, p. 31), “escondem 

negociações de sentido, jogos de polissemia, choques de temporalidade em constante 

processo de transformação, responsáveis em última instância pela sucessão de 

configurações hermenêuticas que de época para época dão corpo e vida a tais 

identidades”. Santos finaliza lembrando o caráter oposicional e hierárquico das 

identidades, responsável por confrontos entre elas. 

Ao politizar e interrogar os problemas sobre as desigualdades entre os sexos na 

sociedade, o feminismo contribuiu para a denominação do conceito de gênero, que surgiu 

por meio desses estudos, isto é, da busca por direitos civis e por respeito às diferenças. 

Como visto em seção anterior, o feminismo foi um dos movimentos responsáveis pela 

descentralização da identidade do sujeito em relação ao seu interior (HALL, 2006) e 

também por tornar compreensível a estrutura patriarcal que divide os sujeitos dentro da 

sociedade de acordo com o gênero (BHABHA, 1998).  

Ao discutir vários temas relacionados à mulher, uma produção, em especial, não 

passou sem ser percebida em vários países: o livro de Simone de Beauvoir intitulado O 

segundo sexo, publicado em 1949. Escrito logo depois da Segunda Guerra Mundial, 

causou bastante alarme por debater temas considerados como inquestionáveis ou 

mantidos como tabu. Com sua célebre frase, Beauvoir (1980, p. 09) iniciou a discussão 

sobre gênero ao afirmar que “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”. De acordo com 

Saffioti (1999, p. 160), essa frase é considerada como “a primeira manifestação do 

conceito de gênero” (SAFFIOTI, 1999, p. 160).  

Beauvoir (1980, p. 09) explicita que a condição de constituição de gênero se 

associa ao cultural, social e político sem se relacionar com o biológico. Ao compreender 

a mulher como uma formação, “torna-se mulher”, o inato é distanciado da categoria de 

gênero e o feminino não se restringe a uma anterioridade natural. Nas palavras de Saffioti 

(1999, p. 160), “é preciso aprender a ser mulher, uma vez que o feminino não é dado na 

biologia, ou mais simplesmente pela anatomia, e sim construído pela sociedade”. 

Após o livro de Beauvoir (1980), o conceito de gênero foi ampliado e seu acervo 

foi igualmente bem desenvolvido. Stoller, em Sex and Gender, de 1968, aprofundou a 
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formulação conceitual sobre gênero e o inseriu no meio acadêmico, separando-o da 

biologia e do natural ao discutir as modificações genitais conseguidas por meio cirúrgico. 

Enquanto o sexo estaria vinculado à anatomia, o gênero estaria vinculado à cultura. O 

autor propõe distinguir identidade biológica de identidade sexual. 

Mais tarde, Rubin ([1975] 1993) aprimora o conceito de gênero ao visitar quatro 

teorias correntes, a teoria de classes de Karl Marx, a teoria de Engels de produção e 

reprodução, a teoria psicanalítica de Freud com o complexo de Édipo e o sistema de 

parentesco de Lévi-Strauss. Rubin, discute em seu artigo as formas pelas quais a mulher 

circula dentro da sociedade sendo subordinada ao homem. Parafraseado Marx, Rubin 

declara que uma mulher é simplesmente uma mulher, pois as marcas que ela adquire, 

como esposa, mãe, doméstica, prostituta vão depender da relação que ela estabelece na 

sociedade com as posições que assume.  

O sistema de parentesco evidencia, de acordo com Rubin (1993), a circulação das 

mulheres como objetos de troca na sociedade, sendo considerada como inferiores ao 

homem e, por isso, sob a sua tutela e comando. Além do mais, a divisão realizada pelo 

parentesco contém um caráter impositivo; em consequência, o gênero seria igualmente 

impositivo e as relações sociais estariam condicionadas mais à cultura do que à natureza. 

Então, a autora adota o sistema sexo-gênero para explicar (1993, p. 02) o “conjunto de 

arranjos através dos quais uma sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos 

da atividade humana, e na qual estas necessidades sexuais transformadas são satisfeitas”.  

Outras contribuições, ao longo das últimas décadas, foram adicionadas à discussão 

sobre o gênero. No que concerne ao sentido de gênero relacionado à identidade, percebe-

se, a ampliação do conceito de acordo com as necessidades históricas e contextuais das 

mulheres, e dos estudos do feminismo em suas conhecidas “ondas”. Adaptado da 

Linguística como marcador do gênero das palavras, na formação da identidade o gênero 

se liga ao corpo, antes social e político do que físico. “E podemos continuar dizendo que 

corpo, ao contrário do que a gente possa pensar numa aula de biologia, não é anatomia, 

corpo é antes de tudo significados. Gênero é, antes de tudo, uma maneira de implicar o 

corpo no político” (PINTO, 2004, p. 34, ênfase da autora). 

Pensar no corpo como um lugar repleto de significados é dizer, de outra forma, 

que o corpo é cultural, correspondendo ao gênero os significados culturais, sociais e 
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políticos que o regem na sociedade. Independente dos avanços que a pesquisa realizou 

quanto ao conceito de gênero, a constatação de que o gênero pertence à cultura nunca se 

modificou. Então, a pergunta se remodelou, pois interessa saber como e através de quais 

meios a cultura organiza o corpo físico. 

Para Butler (2003) há uma estreita relação entre a organização cultural do gênero 

e a linguagem. Observando a performatividade da linguagem ao criar e atualizar as 

identidades, Butler entende que os discursos possuem grande influência na construção 

dos corpos na sociedade como sujeito. A autora postula “que discursos, na verdade, 

habitam corpos. Eles se acomodam em corpos; os corpos na verdade carregam discursos 

como parte de seu próprio sangue. E ninguém pode sobreviver sem, de alguma forma, ser 

carregado pelo discurso” (BUTLER, 1999, p. 163). 

Portanto, Butler (2003) responde à indagação sobre a forma pela qual a linguagem 

constrói as categorias de sexo postulando que essa construção acontece através da 

circulação de fábulas de gênero criadas por discursos que ditam as características 

pertencentes a cada gênero. A circulação de fábulas de gênero, de acordo com a autora, 

cria uma noção considerada errada sobre o gênero, pois o concebe como algo natural, 

remetendo a um antes pré-estabelecido do sujeito. Entretanto, ao admitirmos que a 

identidade é relacional, logo, mutável e construída socialmente a partir do contato com 

outras identidades, e que, além disso, desde que nascemos nos encontramos 

condicionados por uma norma imputada a nós e esperada que sigamos pelos outros, 

podemos perceber a falácia da naturalidade atribuída às identidades de gênero. Porém, 

fugir a essa norma nos caracteriza como sujeitos ininteligíveis e deslegitimados, 

causando, em muitos casos, exclusão e marginalização.  

Em acordo com as postulações anteriores, Butler (2003) acrescenta que os 

comportamentos não são determinados por uma constituição anatômica, e sim por uma 

construção social, a qual ela denomina como matriz heterossexual. O gênero seria 

produzido em nossa sociedade baseado nessa matriz para melhor governabilidade, sendo 

mantido por estruturas jurídicas e outras instituições, como a linguagem. A atuação do 

gênero dentro da sociedade cria e mantém hierarquias porque os valores investidos são 

diferentes e desiguais, como na oposição homem/mulher. O “homem” é o termo neutro 

tido como universal e abstrato, enquanto a “mulher” é o outro, o concreto e o individual, 

inclusive na linguagem.  
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Gênero é, então, uma criação cultural fomentada por diversos meios, sendo a 

linguagem um deles. No momento em que a linguagem identifica e designa ela também 

separa e organiza, atribuindo traços distintivos àquilo que é identificado. Ao selecionar 

os gêneros homem/mulher, por exemplo, a linguagem imputa nos corpos sob essas 

identificações traços já constituídos. De maneira que o gênero traz consigo significados 

culturais que são impostos aos sujeitos desde o seu nascimento. Por meio da circulação 

de discursos, como o da psicanálise ou do sistema de parentesco e outros, os significados 

culturais são fundados e atualizados.  

De forma semelhante, as identidades nacionais pretendem ser naturais e inatas, 

sendo consideradas como essências que cada sujeito carrega simplesmente por nascer em 

determinado país. Contudo, elas são criações modernas que começaram a existir no século 

XVIII e se consolidaram no século XIX (SANTOS, 1994; FIORIN, 2009). De acordo 

com Santos (1994, p. 47), elas são “o produto histórico de uma tensão entre universalismo 

e particularismo gerido pelo Estado. O papel do Estado é dúplice: por um lado, diferencia 

a cultura do território nacional face ao exterior; por outro lado, promove a homogeneidade 

cultural no interior do território nacional”.  

Decorre daí a necessidade de criação de símbolos e materiais que representem a 

nação, como o hino, a bandeira, o brasão, a língua etc. Um patrimônio nacional comum a 

todos os habitantes de um país. Esse patrimônio se torna uma herança para os habitantes 

que devem reconhece-lo, servindo, assim, de identificação entre os sujeitos. Porém, 

muitas vezes esse patrimônio é uma invenção, o que leva Fiorin (2009, p. 116) a afirmar 

que “[a] nação nasce, pois, de um ‘postulado e de uma invenção’ (...) [que] condensa-se 

numa alma nacional, que deve ser elaborada”.  

Fiorin (2009, p. 121) analisa os modos como se deu a construção da identidade 

brasileira, realizada, principalmente, por intermédio da literatura nacional que procedeu 

por meio da euforização da mistura. O autor aponta que para a construção da identidade 

nacional brasileira os termos resultantes da miscibilidade entre o branco, o índio e o negro 

se integram em harmonia e tolerância, pois de acordo com nossa identidade nacional é a 

“mistura [que] rege nossa cultura e (...) o brasileiro (...) naturaliza-se, pouco a pouco”, 

mesmo que “no interior da cultura” (op. cit.) os acontecimentos mostrem o contrário. 
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A identidade nacional, atualmente, tornou-se um importante aspecto na 

formação do sujeito. Desde o nascimento estamos inseridos em uma nação que determina 

nosso pertencimento a ela e nos impõe um série de traços que a diferencia de outras 

nações. A identidade nacional não está entranhada em nossos genes, ela não nos forma 

biologicamente, mas nos insere em uma determinada cultura e nos faz participar dos 

costumes e tradições dessa cultura. Entretanto, o mais curioso é o fato de pensarmos na 

identidade nacional de forma essencial e inata, como se de fato ela estivesse presente em 

nossos genes.  

Para Hall (2006, p. 48-49, ênfase do autor), “as identidades nacionais não são 

coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da 

representação. Nós só sabemos o que é ser ‘inglês’ devido ao modo como a ‘inglesidade’ 

(Englishness) veio a ser representada – como um conjunto de significados – pela cultura 

nacional inglesa”. Sendo assim, a nação não é meramente um local de habitação ou uma 

entidade política, uma vez que ela produz sentidos criando um “sistema de representação 

cultural” (2006, p. 49, ênfase do autor). 

Com isso, as pessoas participam e colaboram com a ideia de constituição da 

nação da maneira como ela é representada. Da mesma forma como o gênero, a 

nacionalidade também lida com a questão de representação. Porém, na falta do corpo com 

características sexuais para corroborar com a divisão dos gêneros, a nação precisa criar 

símbolos. “Uma nação é uma comunidade simbólica” (HALL, 2006, p. 49). E, por outro 

lado, a construção simbólica da identidade nacional é necessária para que o sujeito 

moderno não sinta uma perda subjetiva profunda, como provavelmente sentiria.  

Então, tanto o gênero quanto a nacionalidade são criações, identidades produzidas 

para abrigar e governar os sujeitos. Por mais que esses dois marcadores identitários 

pretendam parecer naturais e inatos aos indivíduos, e às vezes até são afirmados sendo 

dessa forma, eles não deixam de ser invenções sustentadas por vários mecanismos, um 

deles é a linguagem. Nos processos de criação da identidade de gênero e da nacionalidade 

percebemos que os termos linguísticos operam separando o mesmo do diferente e criando 

uma identidade, como a brasileira, a feminina, etc. E que os discursos não apenas 

consolidam essas identidades, como também as mantêm. Nas palavras de Fiorin, “[a] 

identidade nacional é um discurso” (2009, p. 117).  
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Capítulo 2: Considerações teóricas sobre semiótica: o nível discursivo  

Ao lermos um texto, geralmente somos provocados pelas sensações que ele nos 

coloca, por isso, à medida que o lemos, podemos construir uma cena com cores, formas, 

gestos e, em alguns casos, até mesmo recriar cheiros e sabores. É como se, por meio da 

leitura, pudéssemos esboçar um desenho, transformando palavras tanto em objetos como 

em sensações. Essa correspondência parcial se torna possível, preponderantemente, por 

causa das figuras.  

Para a semiótica, é por meio de unidades lexicais que a figura produz “uma 

impressão de ‘realidade’” (BERTRAND, 2003, p. 38). Portanto, as figuras transportam 

para o discurso a significação do mundo sensível, apreensível por meio dos nossos 

sentidos – tato, olfato, paladar, visão e audição. Em outras palavras, elas articulam as 

nossas propriedades sensíveis com as discursivas.  

Em um texto as figuras se associam formando sequências ou redes que as remetem 

umas às outras, esse processo é denominado em semiótica como figuratividade. A cadeia 

formada pelas figuras por meio da representação, ou imitação do mundo, ou, como diz 

Bertrand (2003, p. 154), por meio da mimésis – que nos faz reconhecer no discurso o 

mundo natural – é a figuratividade considerada pela semiótica.  

A figuratividade está ligada a duas instâncias: à produção do sentido e, ao mesmo 

tempo, à percepção sensível do mundo, revelando a forma como o mundo sensível é 

atualizado pela cultura ao mostrar os processos semânticos envolvidos na figurativização. 

Portanto, a figuratividade cria uma “imagem do mundo” com “tempo, espaço, objetos, 

valores.” (BERTRAND, 2003, p. 154). Automaticamente vinculada aos textos literários, 

a figurativização abrange muitos outros textos, pois não se detém em algum gênero 

específico. 

Ao contrário do que costumeiramente se pensa, a figuratividade está presente 

também nos textos considerados abstratos, como os discursos teóricos e filosóficos, por 

exemplo, que recorrem à figurativização para melhor explicitar seu conceitos e discussão. 

Por meio do exemplo concreto, de ilustrações, comparações e, enfim, da alegoria ao 

mundo sensível, a figuratividade permeia discursos considerados abstratos. Por isso, é 
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raro se ter um discurso sem figurativização. “As fronteiras entre os dois universos de 

discurso, figurativo e abstrato, não são estanques” (BERTRAND, 2003, p. 155).  

Esses dois universos discursivos se diferenciam quanto à maneira de apreensão do 

sentido enquanto o discurso abstrato é de ordem dedutiva, o figurativo se processa de 

forma analógica. Em outras palavras, o sentido é processado construindo um acesso ao 

que é concreto no mundo. O figurativo funciona como uma passagem que intermedeia o 

perceptível do mundo e o discurso e, assim, veicula o sentido. Apesar de não ser o único 

caminho, a figuratividade se mostra produtiva para acessar a interpretação discursiva e 

depreender as estruturas elementares.  

Em sua definição ao longo dos estudos semióticos, a figuratividade se prende à 

percepção do mundo, designada como a semiótica do mundo natural, e a sua manifestação 

em discurso. O sensível é apreendido por meio dos sentidos humanos, ocorrendo uma 

semiose entre o mundo natural e as manifestações discursivas. Perceber significa 

apreender o extralinguístico pelo linguístico. Tudo o que é sensível apenas faz sentido e 

ganha materialidade quando está dentro das relações da linguagem e, assim, os objetos 

percebidos se posicionam em detrimento de outros, conforme opera a língua.   

Então, perceber, sentir e ver são atos de linguagem porque são inseparáveis. 

Aquilo que não é apreendido pela manifestação discursiva não pode ser inteligível. Nesse 

sentido, a própria percepção opera uma sintaxe narrativa mínima que rege tanto o sujeito 

que percebe quanto o que é percebido. E, se estamos imersos em uma cultura que contém 

valores próprios e uma forma específica de ver o mundo, nossa percepção ganhará 

significado a partir desses valores, com determinados pontos de vista. As figuras 

significantes da experiência sensível são as mesmas que comporão a figurativização dos 

discursos, pois nossa percepção do mundo é condicionada pela linguagem. 

Dito de outra forma, embora nossa percepção seja orientada pela cultura e os 

modos de apreensão que ela nos transmite, a organização dessa percepção em conteúdo 

semântico é autônoma. Encontramos nos discursos os valores correspondentes ao que os 

circunda, ao seu extralinguístico histórico, mas os discursos não comportam o referente e 

a combinação das unidades semânticas é independente de como os objetos estão no 

mundo porque o retoma como “a representação parcial de um objeto do mundo natural” 

(BERTRAND, 2003, p. 158).  
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Dessa maneira, ocorre a semiose, a partir da seleção de traços diferentes 

percebidos no conjunto, transformando os traços em uma unidade significativa, um 

signficante que recebe um significado. “A articulação do conteúdo corresponde ao crivo 

da leitura do mundo sensível, submetida ao relativismo cultural, que constitui a substância 

do conteúdo; mas sua organização como semantismo é autônoma” (BERTRAND, 2003, 

p. 166). 

Por isso, não existem discursos que recuperem melhor a realidade que outros, pois 

em todos a realidade não é apreendida completamente ou de fato, pois é forjada de acordo 

com o uso. Por uso, entendemos nesse trabalho, os “hábitos das comunidades linguísticas 

e culturais ao longo da história” (BERTRAND, 2003, p. 86). O que os discursos fazem é 

trabalhar com as categorias veridictórias pretendendo instalar-se com níveis diferentes de 

realidade, isto é, como real, irreal ou surreal.  

Em outras palavras, quando um discurso se diz real ele opera as modalizações do 

parecer e ser, algo que parece e é para convencer o enunciatário de que o que se diz é uma 

recuperação da realidade. A realidade é um efeito de sentido conseguido por meio de 

estratégias discursivas. “Trata-se de estratégias discursivas que, em razão de sua 

organização, participam da criação das impressões referenciais” (BERTRAND, 2003, p. 

162). 

Como veremos mais adiante, tanto na Carta do Descobrimento do Brasil quanto 

na obra Casa Grande e Senzala o contrato da veridicção se manifesta entre destinador e 

destinatário, pois os dois textos se propõem a serem reais. Dito de outra forma, os 

destinadores esperam que seu texto seja aceito como relatos fiéis à realidade.  

Além da figuratividade concretizar o texto, também o torna coerente, garantindo 

a homogeneidade do sentido. Designamos esse processo como isotopia inicialmente 

considerada como semântica, já que se dividiu posteriormente em duas: isotopia 

figurativa e isotopia temática, remetendo respectivamente aos níveis superficial e abstrato 

do texto. É a isotopia “que torna possível a leitura uniforme do discurso, tal como resulta 

das leituras parciais dos enunciados que o constituem, e da resolução de suas 

ambiguidades que é orientada pela busca de uma leitura única” (GREIMAS; COURTÉS, 

2012, p. 276).  
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Como explicam Greimas e Courtés (2012), a própria presença do ator, do tempo 

e do espaço, isto é, dos elementos sintáticos do nível discursivo, proporciona esse efeito 

de sentido de reprodução do real. Vale ressaltar que essas três categorias sintáticas 

também se encontram no nível discursivo. Em suma, uma cadeia de figuras gera uma 

isotopia figurativa e alguns de seus procedimentos para garantir o sentido são a repetição, 

a originalidade e a combinação.  

 

2.1 Isotopia  

Ao lado do quadrado semiótico está a isotopia que desdobra o eixo semântico e 

paradigmático formador do quadrado, colocando-o na dimensão sintagmática. Dessa 

forma, a partir da análise isotópica dos elementos que compõem o quadrado semiótico, é 

possível observar se esses elementos permanecem no discurso ou se eles se transformam 

ao longo do texto. De toda forma, o conceito de isotopia requer a continuidade formada 

por uma rede de unidades mínimos de significação que geram unidades maiores, 

produzindo, portanto, o sentido do discurso. 

Pensado inicialmente em Semântica Estrutural a partir dos menores elementos de 

significação, o conceito de isotopia seria encontrado analisando as unidades mínimas 

para, então, atingir o conjunto do texto. Como postulava Greimas (1972, p. 69, ênfase do 

autor), “l’on commence l’analyse du discours par em haut, c’est-à-dire em partant d’une 

lexie, définie comme une unité de sens, ou qu’on entreprenne l’agencement des unités 

syntaxiques plus larges à partir des unités constitutives minimales”.  

Portanto, para o autor, duas figuras sêmicas já forneceriam condições suficientes 

para formar uma isotopia. “Ainsi, le syntagme réunissant au moins deux figures sémiques, 

peut être considéré comme le contexte minimal permettant d’établir une isotopie” 

(GREIMAS, 1972, p. 72). Mesmo nesse momento dos estudos semióticos, Greimas já se 

interrogava sobre a sustentabilidade dessa forma de análise para os textos mais largos, 

como a análise de livros inteiros.  

A análise compreendida do menor elemento para o conjunto do texto prevê um 

sentido imanente ao discurso, isto é, circunscreve a significação como algo fechado em 

si mesmo e deixa de lado o leitor. Todavia, hoje, a teoria semiótica entende que a escolha 
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da isotopia dominante “é estratégica: ela é responsável pela interpretação que o analista 

proporá in fine do texto, e é ela que irá fundar-lhe a coerência” (BERTRAND, 2003, p. 

189, ênfase do autor). O leitor ganhou, com o desdobrar do conceito nos estudos 

subsequentes, função privilegiada na produção da significação, pois ele interage com o 

texto e formaliza na interpretação a permanência das ideias e figuras. 

Além desse avanço no conceito de isotopia, a análise isotópica que parte dos 

elementos discursivos para chegar ao sentido global do texto não se mostra praticável em 

textos grandes. Nesses casos, convém fazer a análise de forma inversa, ir do conjunto 

para as partes. Bertrand (2003, p. 190) designa como definição restrita e definição ampla 

esses dois procedimentos, considerando ilusória a concepção restrita por sua inviabilidade 

ao analisar textos maiores. Concordando com o autor, esta pesquisa se apoia na concepção 

ampla de isotopia, partindo do conjunto para alcançar os elementos constituintes do 

discurso.  

A ampliação do conceito de isotopia não se restringiu apenas às duas concepções 

vistas anteriormente, mas também aos níveis de significação nos quais ela pode recair. 

Por isso, pode-se diferenciar isotopias figurativas que correspondem às três categorias da 

enunciação – ator, espaço, tempo – e temáticas, correspondendo à leitura feita a partir das 

figuras. Um texto pode ter várias isotopias, normalmente tornam-se complexas por 

aparecerem cruzadas, entretanto, por meio da leitura é possível perceber aquelas que 

regem outras e, assim, hierarquizá-las. É na leitura que as isotopias são interpretadas, 

organizadas e hierarquizadas. 

Outras partes referentes ao método de análise das isotopias não sofreram 

alterações, como a organização e a hierarquia dos elementos significativos. Presente 

desde as primeiras postulações do conceito, Greimas (1972, p. 72, ênfase do autor) 

compreendia que a análise semântica deveria “buscar os critérios discriminatórios em 

vista de estabelecer as isotopias, se trouve amenée a utilizar o conceito de hierarquia nos 

contextos que se imbricam uns nos outros”. A organização por meio de critérios 

específicos para estabelecer as isotopias se faz necessária mesmo nas análises atuais que 

visam o conjunto antes do elemento, e o conceito de hierarquia ainda é fundamental para 

visualizar a interação e o entrelaçamento das isotopias no discurso, principalmente para 

compreender o procedimento de recção, que veremos logo adiante. 
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Para a semiótica, a análise não deve se prender à palavra, mas concentrar-se nos 

elementos semânticos como o sema, o núcleo sêmico, o classema e o semema. Nenhum 

deles se restringe exclusivamente à palavra e é por meio da repetição e da progressão 

desses elementos semânticos que a isotopia se forma e garante, então, a coerência 

discursiva. Em outras palavras, ela assegura o encadeamento figurativo e temático. A 

análise isotópica se diferencia, então, de outras análises que consideram o lexema ou o 

conjunto de lexemas como a base para apreender o desenvolvimento sintagmático, assim 

como o universo de sua significação. 

Como vimos, a concepção ampla de isotopia privilegia a leitura como o ponto de 

partida para integrar encadeamentos e sequências do texto, prevendo e atualizando 

conexões entre as partes textuais. Como esclarece Bertrand (2003, p. 191) sobre o a 

produção do sentido, ela “é caracterizada, realmente, pela abertura e disponibilidade dos 

sememas associados à elaboração semântica na interpretação, única criadora das isotopias 

de leitura”.  

Tendo um papel fundamental para encontrar isotopias, à atividade de leitura está 

associada a fidúcia que conduz a interpretações possíveis para estabelecer a coerência 

semântica do texto. Durante a leitura, ao formular hipóteses para interpretar o texto, o 

leitor prevê algum núcleo regente que atualiza semas compatíveis criando, então, 

isotopias. Com isso, coerências semânticas e significações se tornam possíveis e 

plausíveis de acordo com o contrato fiduciário estabelecido entre o enunciado e o leitor.  

Uma operação em especial garante a interpretação coerente, a recção semântica. 

Por meio dela as partes do texto são conectadas e direcionadas pelo núcleo isotopante, 

que é considerado o lexema mais forte por atualizar seus classemas e, assim, manifestar 

o seu próprio sentido. De maneira que os outros lexemas próximos ao mais forte tendem 

a manifestar somente sentidos figurados. Como diz Bertrand (2003, p. 193), a “leitura (...) 

é feita portanto de negociações contínuas com o sentido”. 

As figuras de retórica como a metáfora, a comparação e a metonímia são formas 

que introduzem mais de uma isotopia nos discursos. Elas produzem, no mínimo, duas 

isotopias que são paralelas e que podem se conectar uma à outra apenas por um elemento 

semântico. Tanto na Carta quanto em CGS, como veremos, é possível observar a presença 
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de figuras de retórica, em um mais do que no outro, criando várias isotopias para construir 

o sentido. 

 

2.2 Configurações discursivas 

O encadeamento das figuras, além de criar isotopias, pode formar um conjunto de 

sentido que se sustenta e que se atualiza em outros discursos: são as configurações 

discursivas que apresentam a possibilidade de intertextualidade dos discursos. Esses são 

os lexemas que atualizam sentidos em conjunto com outros lexemas ao ganhar autonomia 

e se transportarem sem perda de sentido para outros discursos.  

Essas manifestações culturais, ou essas linguagens, originam-se no processo de 

‘historização’ das macro-estruturas, que são o mundo natural e a língua natural e, nesse 

processo, as manifestações são fixadas como estruturas locais, isto é, como micro-

sistemas que são particulares e que determinam ‘usos’. Os usos, por sua vez, possibilitam 

localizar elementos que se equivalem dentro das diferentes manifestações dos discursos 

sociais, e podem, por isso, ser comparados (LOPES, 1999). 

Todos os lexemas possuem virtualizações que são atualizadas nos discursos de 

acordo com a associação feita com outros lexemas. Entretanto, além da configuração 

discursiva, que agrupa determinados lexemas e confere autonomia de sentido a eles, 

outros lexemas carregam uma carga potencial de significação que transporta por si só um 

sentido independente dos outros lexemas que o acompanham nos diferentes discursos, 

esses são considerados como motivos (LOPES, 1999). 

Todavia, tanto a configuração discursiva como os motivos e todas as 

manifestações figurativas são determinadas pela cultura que define seus sentidos e os 

atualiza. A semântica discursiva se diferencia nesse nível das estruturas narrativas, pois 

estas “podem ser consideradas características do imaginário humano em geral” enquanto 

“as configurações discursivas – motivos e temas – mesmo tendo um caráter muito geral 

e sendo capazes de realizar migrações translinguísticas, estão sujeitos à filtragem 

relativizante que as liga aos espaços e às comunidades semioculturais” (GREIMAS, 2014, 

p. 73).  



36 
 

Esse processo relativizante que produz uma dependência entre os temas e as 

figuras com o universo sociocultural no qual estão vinculadas pôde ser percebido por 

meio da análise discursiva da Carta, que revelou interesses e formas de pensar da 

sociedade portuguesa do século XVI, assim como foi observado em CGS. Além do mais, 

a análise da Carta demonstrou que no processo de figurativização todo o nível narrativo 

é coberto por figuras, começando pela sintaxe discursiva com os atores, o tempo e o 

espaço; enquanto CGS possui figuras para recobrirem temas discutidos em seu discurso.  

Em outras palavras, as ações e transformações do sujeito ocorridas no nível 

narrativo passam por uma primeira figurativização no nível mais superficial do Percurso 

Gerativo devido à sintaxe do nível discursivo com as suas três categorias, que, por sua 

vez, são também figuras, como vimos na seção anterior. Nas palavras de Greimas e 

Courtés (2012, p. 211), o nível narrativo é recoberto por figuras no nível discursivo, pois 

recebe “contornos figurativos ao sujeito que se torna um ator [e que] sofre uma 

“ancoragem” espaço-temporal” (GREIMAS; COURTÉS, 2012, p. 211).  

As categorias de tempo, de espaço e de pessoa são projeções da enunciação, que 

é sempre pressuposta para a semiótica, e perceber a maneira por meio da qual elas são 

projetadas elucida o tipo de simulacro proposto pelo discurso e parte do seu efeito de 

sentido. Com a análise dessas instâncias foi possível compreender nos dois discursos 

analisados que eles se apresentam como um relato ou um testemunho de alguém que viveu 

aquilo que está contido no discurso, seja de forma explícita ou implícita. 
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Capítulo 3: O testemunho e a “fidelidade” aos fatos: a discursivização 

da Carta de Caminha e seus percursos sintático-semânticos  

Aquilo que vi e me pareceu. 

Caminha 

 

Na Carta do Descobrimento do Brasil encontramos o programa narrativo canônico 

considerado pela semiótica que visa à conjunção do sujeito portugueses com o objeto-

valor descobrir/explorar a nova terra. A esse Programa Narrativo são incorporados outros 

PNs e outros actantes. Entretanto, todo o percurso do sujeito é concretizado no nível 

discursivo, principalmente pelas figuras. A começar pela sintaxe discursiva, as categorias 

de pessoa, tempo e espaço são figurativizadas projetando as três categorias da enunciação 

como os portugueses, o Rei D. Manuel, os indígenas, o Brasil, os barcos, os dias de Páscoa 

e outras que juntas formam o tema da descoberta da nova terra. 

Ao pormenorizar as figuras da Carta por meio da análise, encontramos outros 

temas marcando o Descobrimento do Brasil, como a estrutura hierárquica da sociedade 

Portuguesa e sua reprodução na navegação; a exploração da terra em busca de 

preciosidades econômicas; a dominação dos habitantes; e o catolicismo e a moralização 

correspondente a ele. Porém, os temas não se encerram aí, há outros que se formam no 

encontro desses com outras figuras, com as paixões presentes no discurso e com o 

contrato de veridicção estabelecido.  

Em outras palavras, a análise da Carta demonstrou que a construção de seu sentido 

se dá por meio de uma complexa relação entre os níveis discursivo e narrativo, que nos 

conduz até as oposições semânticas fundamentais, entre natureza e cultura. E que, além 

disso, lidamos com um discurso figurativo, isto é, que possui uma concretização no nível 

superficial em sua maior parte feita por figuras e não apenas por temas.   

Todavia, a configuração discursiva da Carta demonstra a mentalidade da 

sociedade portuguesa da época em que ela foi escrita e, por meio das figuras, foram 

projetadas na enunciação as categorias de pessoa, de tempo e de espaço de acordo com a 

enunciação enunciada. Isto é, contemplando a subjetividade da escrita e a proximidade 
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com a narração feita, pois o enunciador se projeta como um eu presente no lugar onde 

tudo ocorreu, o aqui, relembrando a história vivida, o então.   

Tanto o discurso em primeira pessoa que instaura um narrador-ator participante 

de todos os fatos relatados quanto a criação de uma cronologia linear e sequencial dos 

acontecimentos na qual a memória não provoca saltos ou fragmentos daquilo que foi 

vivido, assim como a delimitação e a especificação do espaço contribuem para produzir 

o efeito de sentido de relato e de certeza do que se narra. O enunciador não está confuso 

e nem mesmo em dúvida, ainda que o que ele tem a dizer seja desconhecido para ele. O 

efeito de sentido proporcionado é o de que Caminha, o narrador e personagem, conta o 

que lhe aconteceu. 

Para reforçar esse efeito de sentido, o contrato de veridicção proposto por 

Caminha como enunciador ao enunciatário, primeiramente ao Rei D. Manuel a quem a 

Carta se endereçava e posteriormente a todos que a leem, pretende excluir a imaginação 

e a ficção da narrativa, promovendo o seu contrário, a realidade como a verdade das 

descrições.  

Ao estabelecer o contrato de veridicção, o enunciador tenta manipular o 

enunciatário para que aceite como verdade o seu discurso e, para que isso aconteça, o 

enunciador constrói seu discurso baseado na interpretação da realidade que possui o 

enunciatário, o que não se torna tão difícil para Caminha, pois os dois pertencem ao 

mesmo universo sociocultural. A análise mostrou que as observações feitas são todas 

provenientes de apenas uma direção, a do narrador.  

De maneira geral, podemos dizer que a Carta não possui paixões fortes e 

explícitas, entretanto, a presença de algumas delas produz julgamentos morais e expressa 

os pontos de vista do narrador. E que, contribuindo para a compreensão dos sentidos 

sociais da época de Caminha, estão as figuras e o seu encadeamento umas nas outras, 

transparecendo valores por meio dos temas presentes na Carta. “Ora, o parecer do mundo 

natural, assim como o parecer de nossos discursos, é mais frequentemente de ordem 

figurativa” (GREIMAS, 2014, p. 143). 

Para iniciar nossa análise, propomos, a partir do que foi exposto, começar com o 

exame da sintaxe discursiva para, em seguida, entender os processos de um sujeito em 
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seu processo de junção com o objeto-valor e, por fim, compreender as figuras que 

recobrem o nível narrativo e os temas que elas apresentam.  

 

3.1 Os processos da enunciação, a concepção do discurso 

 Esses processos constituem a discursivização na Carta do Descobrimento do 

Brasil apresentando o espaço no qual se desenvolve a cena enunciativa como a nova Terra 

descoberta, isto é, o Brasil; o tempo está marcado por datações específicas como 22 de 

Abril, o dia em que avistaram a Terra, até 1º de maio, dia no qual a Carta é finalizada; e 

os atores estão dispostos como portugueses e indígenas tanto homens quanto mulheres, 

sendo que o narrador é também sincretizado como ator, ele é um dos portugueses . Nos 

excertos seguintes podemos perceber como esses procedimentos de figurativização do 

percurso narrativo são dispostos no texto: 

[1] actorialização: 

Não deixarei também de dar minha conta disso a Vossa Alteza (...) e creia bem 

por certo que, para alindar e nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que 

vi e me pareceu.  

 

[2] espacialização e temporalização: 

A partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi, segunda-feira, 9 de Março. 

Sábado, 14 do dito mês, entre as oito e as nove horas, nos achamos entre as 

Canárias (...) E domingo, 22 do dito mês, às dez horas, pouco mais ou menos, 

houvemos vista das Ilhas de Cabo Verde (...) E assim seguimos nosso caminho, 

por este mar, de longo, até que, terça-feira das Oitavas de Páscoa, que foram 

vinte e um dias de Abril (...) topamos alguns sinais de terra (...) E, quarta-feira 

seguinte (...), a horas de véspera, houvemos vista de terra! 

Portanto, nos excertos que se seguiram pudemos perceber os três procedimentos 

de ancoragem do discurso em um tempo que tem como referência o passado, operando 

por meio de uma debreagem enunciativa, considerada como uma enunciação enunciada 

criadora de um eu/lá/então (FIORIN, 2010). 

 

3.2 Sobre o tempo e a memória do narrado 

A projeção do tempo na Carta segue uma linearidade cronológica correspondente 

aos dias do calendário, isto é, os eventos são descritos de acordo com o passar dos dias, 

um após o outro, seguindo a sequência habitual do tempo crônico. Nesse discurso, os 
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eventos são contados como uma memória porque os dias do evento já se passaram, porém 

há uma marcação que instaura dois tempos na Carta. Primeiramente, a de um presente 

que coincide com o tempo da enunciação porque o enunciador, sincretizado com o 

narrador, se coloca em um momento agora para escrever ao Rei; e, em segundo lugar, 

um passado do qual o narrador se lembra e que instaura a memória. 

Como afirma Fiorin (2010, p. 143), em uma carta o tempo de recepção e de 

produção não são coincidentes, por isso normalmente o enunciador recorre às datas para 

que seu enunciatário possa ancorar o discurso no calendário. “Então, o meio de tornar 

inteligíveis os marcadores do tempo linguístico é a ancoragem numa divisão do tempo 

crônico, por exemplo, a data”.  

Podemos dizer que, no caso da carta, há uma junção entre tempo linguístico e 

tempo crônico e que o momento da enunciação (ME), o presente implícito, é coincidente 

com o momento de referência (MR), pois este também é o presente. Na Carta há a 

explicitação dessa concomitância entre ME e MR ocorrendo uma debreagem temporal 

enunciativa e de primeiro grau, pois os tempos se relacionam somente com a voz do 

narrador.  

Por outro lado, quando o narrador começa a contar os fatos ocorridos, os tempos 

verbais, assim como advérbios e algumas expressões, vão para o pretérito – perfeito, 

imperfeito e mais que perfeito – indicando uma anterioridade ao momento da enunciação. 

Nesse caso, um subsistema enuncivo é projetado no discurso. Tal operação instaura um 

narrador que lembra dos fatos ocorridos sugerindo que eles não tenham sido escritos no 

momento em que aconteceram, como alguém lembrando o que viveu.  

[E] assim, os outros capitães escrevam a Vossa Alteza a nova de achamento 

desta vossa terra nova, que nesta navegação agora se achou. (CORTESÃO, 

2000, p. 156) 

A notação do advérbio agora não configura apenas o presente como coincidente 

com o tempo da enunciação, mas também o estabelece como o MR do discurso. A partir 

do presente, instaurado no ato da enunciação e explicitado por um narrador modalizado 

pelo querer contar o que se passou no decorrer de alguns dias até o agora, que é o 

momento da narração, estabelecemos a categoria da não concomitância do narrado com 

a narração e da anterioridade, pois o narrador lembra algo que já aconteceu. Portanto, 
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distingue-se de forma clara na Carta o momento da narração e do narrado, estando este 

último no passado. 

O momento que indica a concomitância entre a narração e o narrado permanece 

ao longo do discurso e, por isso, é um olhar do narrador sobre o transcurso. A partir dessa 

coincidência, criam-se duas não-coincidências: a anterioridade do acontecimento em 

relação ao discurso, quando aquele já não é mais e, por conseguinte, deve ser evocado 

pela memória, e sua posterioridade, ou seja, quando ainda não é e, portanto, surge como 

expectativa (FIORIN, 2010, p. 143).  

Há outros parágrafos ao começo e ao final da Carta que explicitam o presente do 

momento da narração, fazendo oposição ao passado que se introduz no discurso também 

de forma explícita.  

Portanto, Senhor, do que hei-de falar começo e digo: A partida de Belém, como 

Vossa Alteza sabe, foi, segunda-feira, 9 de Março. (CORTESÃO, 2000, p. 

156) 

Os verbos no presente /começo/, /digo/ e /sabe/ reforçam o presente do momento 

da enunciação e confirmam sua colocação como MR da narrativa, operando da mesma 

forma que o advérbio de tempo /agora/, visto anteriormente. Por outro lado, o verbo “ser” 

flexionado no pretérito perfeito como /foi/ assim como os dois pontos /:/ operam uma 

divisão bem marcada entre a narração e o narrado, reafirmando o presente da narração e 

deslocando o narrado para o passado. A partir daí, o passado será bem delimitado durante 

todo o discurso indicando sempre o que se foi e já não é mais, não se confundindo em 

nenhum momento da narrativa com o presente do momento em que se narra.  

Em outras palavras, ao olhar retrospectivamente, o narrador apresenta o passado 

muito mais próximo do fato, no qual há uma divisão “da carga tímica” (ZILBERBERG, 

2007 p. 16), do que do acontecimento. A inserção das datas, dos nomes específicos dos 

lugares onde o narrador passou e a linearidade cronológica da Carta afasta o 

acontecimento e ancora o enunciatário no discurso, pois cria um discurso ordenado pela 

inteligibilidade, e não pela sensibilidade da ordem do acontecimento.  

Vale ressaltar que o fato está para o contínuo, assim como o acontecimento está 

para o descontínuo, isto é, o fato associa-se à extensidade presente também na semântica 

discursiva da Carta, como veremos mais adiante. Portanto, não há um narrador tomado 
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pelo afeto dos eventos, mas um sujeito com uma considerável distância de sua 

experiência, que consegue ordenar e discursivizar o que viveu.   

Ao final da Carta, quando já se passaram os dias do narrado, o narrador retoma o 

presente e encerra a narração.  

Esta terra, Senhor, me parece (...)  

 

Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro (...)  

 

Deste Porto Seguro, da vossa Ilha da Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia 

de Maio de 1500. (CORTESÃO, 2000, p. 173-174).  

 

Além dos verbos no presente nas passagens acima, outros marcadores que 

projetam o tempo da enunciação contribuem para esse efeito, como o advérbio /hoje/, os 

pronomes demonstrativos /esta/ e /deste/ que indicam proximidade espacial projetando 

um aqui e reforçando o agora, e a marcação cronológica /sexta-feira/, /primeiro dia/, 

/Maio/ e /1500/. Não é sempre que as projeções da enunciação enunciada são 

coincidentes, pois podemos ter um aqui e um então, por exemplo. Entretanto, quando elas 

aparecem juntas, o efeito de sentido de presente pode ser reforçado, como no caso das 

passagens mencionadas acima.  

Como se vê, o processo de debreagem enunciativa acontece nas três categorias da 

enunciação: pessoa, espaço e tempo. Todavia, enquanto as duas primeiras categorias, 

pessoa e espaço, permanecem enunciativas durante todo o discurso, a categoria temporal 

sofre uma alteração, pois se torna enunciva em boa parte da narrativa. No momento em 

que o narrador desloca os eventos para o passado para contar o acontecido, um então é 

projetado na narrativa, indicando algo que já aconteceu e que, portanto, está sendo 

lembrado, é um processo de memorização que recorda algo do passado. 

De acordo com Tatit (2010), o percurso da memorização traz ao sujeito cognitivo 

aquilo que já foi realizado. Um sujeito que lembra alguma coisa volta-se para o passado 

que é composto por coisas que já foram finalizadas. Além disso, quando o sujeito recorda 

ele revive as experiências absorvendo-as sensivelmente para depois torná-las inteligíveis. 

A passagem da lembrança sensível para a inteligibilidade corresponde a uma 
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reatualização do acontecido, tornando possível se tornar discurso. Para o autor, o 

processo de memorização corresponde à potencialização por dois motivos: 

No primeiro caso [átono], potencializar significa passar de um estado de 

realização para um estado ‘potencial’, latente, inativo, configurando uma amenização do 

impacto da experiência para que esta possa durar na mente do indivíduo. No segundo 

[tônico], potencializar refere-se a tornar mais potente, intensificar, reforçar um conteúdo 

na memória para que, cedo ou tarde, seja sentido como falta e se reatualize em novo 

processo discursivo (TATIT, 2010, p. 155). 

 A memorização de Caminha é potencializada de forma átona porque possui um 

andamento lento, desacelerado por um tempo e espaço dilatados. São valores universais 

que regem as lembranças do narrador por ser tênue a intensidade, ao invés de impactante, 

e por ser difusa a extensidade, contrariamente à sua concentração.  

A linearidade da Carta é tão precisa que podemos fazer uma breve síntese dos 

fatos de acordo com os dias do narrado para uma compreensão mais rápida, sendo 

disposta da seguinte forma:  

1) Esclarecimento para escrever ao Rei. 

2) No mês de Março, os navios partem de Belém no dia 9, passam pelas Canárias 

no dia 14, chegam à Ilha de Cabo Verde no dia 22 e no dia 23 um dos navios da frota se 

perde, o de Vasco de Ataíde. 

3) No mês de Abril, dia 22, ocorre o descobrimento do Brasil e eles ancoram 

permanecendo nos barcos. 

4) 1º dia: No dia seguinte, 23 de Abril, chegam à praia os portugueses onde já se 

encontram alguns homens indígenas, em torno de 20 homens com arcos e flechas nas 

mãos que os portugueses pedem para que abaixem. Há a primeira descrição dos nativos 

na Carta assim como a primeira tentativa de comunicação por meio da fala, porém como 

não conseguem eles trocam alguns objetos.  

5)  2º dia: Dia 24 de Abril, retiram as âncoras e viajam para o Norte, onde ocorre 

o segundo encontro com os nativos, dessa vez por volta de 70 e todos homens. Dois 
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indígenas entram no navio do Capitão e, além de serem bem observados, eles fazem mais 

contato e pensam descobrir o que há na terra, como ouro e outros metais preciosos, e 

animais como papagaio e carneiro. Os indígenas comeram e dormiram no navio.   

6) 3º dia: Sábado, dia 25 de Abril, os dois nativos são levados para a praia junto 

com um português degredado encarregado de saber mais sobre os nativos. Antes de 

partirem, novas trocas com os indígenas são feitas e o narrador é um dos portugueses que 

acompanham os indígenas até a praia, onde estão cerca de 200 homens. Nesse dia, os 

indígenas ajudam os portugueses a encher os barris de água doce e aparecem as primeiras 

mulheres na praia, cerca de quatro. Além dos portugueses explorarem um pouco a terra 

ao navegarem pela costa. 

7) 4º dia: No domingo, dia 26 de Abril, uma missa é rezada e os nativos, apenas 

homens, os observam e depois se expressam com pulos e danças. Depois de comerem nos 

navios, os portugueses retornam à praia e se misturam com os nativos que já pousam os 

arcos e flechas no chão. Nesse dia, outras mulheres indígenas aparecem, por volta de 

cinco, e uma delas carrega uma criança atada ao seu colo. Aconteceram também mais 

trocas entre indígenas e portugueses, danças entre eles e mais exploração para conhecer 

a terra.  

8) 5º dia: Dia 27 de Abril, segunda, alguns indígenas estão na praia, sendo que a 

maioria não porta arcos e flechas, e eles se misturam e abraçam os portugueses. Nesse 

dia, quase 20 portugueses vão com os indígenas e conhecem mais sobre eles e onde 

moram. 

9) 6º dia: Terça, 28 de Abril, os portugueses saem dos navios para lavar roupa e 

buscar lenha. Na praia os esperam cerca de 70 homens, e depois mais chegam até ter 

quase 200, todos sem arcos e flechas, e os ajudam a buscar lenha. Três tripulantes são 

designados pelo Capitão para que durmam com os indígenas, e mesmo que eles não 

fossem aceitos, como das outras vezes, eles não poderiam voltar para os navios.  

10) 7º dia: No dia seguinte, 29 de Abril, havia cerca de 300 homens na praia, 

porém os portugueses ficaram no navio de mantimentos para distribuir a provisão entre 

os navios. Os três homens encarregados de dormir com os indígenas voltam aos navios à 

noite com papagaios e outras aves, pois não foi permitido que eles dormissem lá. E alguns 
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dos indígenas pedem para ir com os portugueses, de modo que dois são escolhidos e 

passam a noite com os portugueses.  

11) 8º dia: No dia 30 de Abril, os homens que dormiram com os portugueses 

recebem objetos e todos vão à praia, onde se encontram cerca de outros 400 homens que 

trocavam seus arcos e flechas por objetos dos portugueses. Seguindo ordens do Capitão, 

os portugueses exploram um pouco a terra e depois vão beijar a cruz, que ainda não foi 

firmada no chão, para demonstrar aos indígenas. Vendo isto, alguns indígenas imitam os 

portugueses, o que sugere ao narrador que eles se tornarão cristãos facilmente, algo que 

o Rei deve providenciar para que aconteça. Eles tocaram e dançaram misturados e depois 

levaram 4 homens para os navios para passarem a noite.  

12) 9º dia: 1º de Maio, sexta-feira, é escolhido o lugar para colocar a cruz e os 

portugueses a transportam fazendo uma procissão e são acompanhados por cerca de 80 

homens, sendo que alguns os ajudam a carregar a cruz. Assistiram à missa, junto estavam 

os homens e apenas uma mulher, e almoçaram com dois deles no navio. Este é o último 

dia dos portugueses, pois partiram na manhã seguinte, e ficaram dois degredados e mais 

dois rapazes na terra. O narrador elogia a terra e se preocupa com a conversão dos 

indígenas, que seriam mais importantes do que a terra. 

13) A Carta é finalizada com um pedido do narrador para que seja liberto seu 

genro. 

Após entendermos os processos de projeção temporal da enunciação, passaremos 

à categoria espacial.  

 

3.3 A descoberta de um espaço: a colocação do aqui, o espaço como parte 

fundamental 

O espaço discursivo é uma construção da enunciação e na Carta ele é rico em 

detalhes sendo de orientação figurativa, que fornece meios para que o enunciatário possa 

concretizá-lo e construí-lo também. Como sabemos, a figuratividade é considerada o 

último nível de concretização dos discursos e é principalmente por meio dela que a cena 

enunciativa pode ser produzida à semelhança de um quadro pelo enunciatário 
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(BERTRAND, 2003). Além disso, o espaço é um dos pontos principais para o desenrolar 

da cena enunciativa analisada, a Descoberta do Brasil.  

Nesse discurso, o espaço é restrito porque permanece o mesmo sem muitas 

alterações durante a narrativa e sem ampliar seus limites. Praticamente, é o espaço no 

qual os portugueses descobriram a terra e fizeram o primeiro contato, isto é, a praia onde 

aportaram e alguns metros acima e abaixo desse lugar, no qual ocorrem todos os eventos 

descritos. Desde o início da narrativa, há o relato do mar, do céu, dos navios, da praia, 

dos animais, das árvores e também das coordenadas espaciais de distância e de direção, 

ou seja, os pontos cardeais.  

E assim seguimos nosso caminho, por este mar, de longo, até que, terça-feira 

das Oitavas de Páscoa, que foram vinte e um dias de Abril, estando da dita ilha 

obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos sinais de terra, 

os quais eram muita quantidade de ervas compridas (CORTESÃO, 2000, p. 

157). 

 

Dali avistamos homens que andavam pela praia (CORTESÃO, 2000, p. 157). 

 

e fomos ao longo da costa, com os batéis e esquifes amarrados à popa na 

direção do Norte, para ver se achávamos alguma abrigada e bom pouso, onde 

nos demorássemos, para tomar água e lenha. (CORTESÃO, 2000, p. 158).  

 

Neste ilhéu, onde fomos ouvir missa e pregação, a água espraia muito, 

deixando muita areia e muito cascalho a descoberto. (CORTESÃO, 2000, p. 

163).  

 

Tudo se passa no espaço entre os navios e a praia, considerando as suas imediações 

onde poderiam colocar a cruz e pegar lenha, procurar ancoragem poucas léguas ao norte, 

e água doce poucas ao sul.  

O processo pelo qual o espaço se projeta também se dá por uma debreagem 

enunciativa, assim como o temporal, instaurando um aqui que subsume tanto o lugar no 

qual se desenrolam os fatos como aquele no qual a enunciação acontece. Nesse caso, o 

enunciador promove o ato de enunciação sobre a terra descoberta enquanto ainda se 

encontra nela. Em outras palavras, o ponto de referência que instaura o espaço tópico é o 

próprio enunciador porque tudo se passa a partir de sua posição na cena enunciativa.  

O espaço é aspectualizado pela incoatividade e a terminatividade em cada ação, 

há sempre um recomeço dos eventos quando o dia começa e um término das atividades 
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quando o dia termina. Voltam-se todos aos mesmos lugares, os portugueses aos navios e 

os indígenas somem da praia para no dia seguinte ocupar as mesmas posições. Entretanto, 

diferentemente do tempo, a reversibilidade e a simetria que acabamos de citar na Carta é 

uma possibilidade apenas do espaço (FIORIN, 2010, p, 260).  

As marcações espaciais operam da mesma forma que as datas porque produzem a 

ilusão do real. Ao citar os nomes dos lugares por onde a tripulação passou durante a 

navegação e as coordenadas espaciais, além das figuras citadas anteriormente – como 

praia, árvores, rio, água etc – somadas à datação e a outras marcações de tempo o discurso 

produz o efeito de sentido de realidade e de verdade, quer dizer, de que se trata de uma 

história real.  

A partida de Belém (...) nos achamos entre as Canárias, mais perto da Grã-

Canária, onde andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de três a 

quatro léguas. (CORTESÃO, 2000, p. 156)  

 

Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra! Primeiramente dum 

grande monte, mui alto e redondo; e doutras serras mais baixas ao sul dele; e 

de terra chã, com grandes arvoredos: ao monte alto o capitão pôs nome – o 

Monte Pascoal e à terra – a Terra de Vera Cruz. (CORTESÃO, 2000, p. 157)  

A identificação dos lugares como /Belém/, /Canárias/ e /Grá-Canária/ que indicam 

um conhecimento partilhado entre enunciador e enunciatário, e a nomeação da nova terra 

somada aos nomes conhecidos cria o espaço linguístico do eu como referência ao espaço 

tópico. Em outras palavras, situa onde acontece a enunciação, situa o aqui da Carta. Essa 

marcação entre os dois espaços é uma das características da carta necessárias para 

especificar o lugar da enunciação no espaço tópico “em que se indica o lugar de onde se 

escreve” (FIORIN, 2010, p. 263).   

 

3.4 Os atores, o narrador e o enunciador  

Como visto a partir das análises anteriores, há um eu/aqui/agora que é instaurado 

na Carta e projeta as três categorias como enunciativas, a exceção do tempo que é também 

enuncivo, a categoria de pessoa permanece sempre enunciativa e se sincretiza em ator do 

narrado se colocando dentro da cena enunciativa, isto é, vivenciando os fatos narrados.  

não deixarei também de dar minha conta disso a Vossa Alteza, o melhor que 

eu puder. (CORTESÃO, 2000, p. 156) 
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Tome Vossa Alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem 

por certo que, para alindar nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi 

e me pareceu. (CORTESÃO, 2000, p. 156) 

 

Porém o melhor fruto, que dela se pode tirar me parece que será salvar esta 

gente. (CORTESÃO, 2000, p. 174) 

O narrador, sincretizado como enunciador, repete em vários momentos do texto, 

que se assemelham aos excertos acima, que pretende escrever um depoimento fidedigno 

da sua experiência na descoberta da nova Terra, e para conseguir que seu enunciatário 

adote seu contrato de veridicção atribuindo verdade àquilo que enuncia, ele se projeta 

como um eu que vive o aqui e o agora da cena enunciativa.  

Em outras palavras, o enunciador traz o texto para próximo de si mesmo 

caracterizando subjetividade e legitimidade para narrar a descoberta, pois o efeito de 

sentido é o de quem viveu o momento narrado e, por isso, pode contar. O efeito de sentido 

pretendido com esse tipo de debreagem é o de subjetividade e proximidade com aquilo 

que se narra. Com todas essas marcações, o enunciador pretende alcançar o efeito de 

sentido de reprodução do real. Tais procedimentos estão presentes em toda a Carta, não 

apenas na sintaxe discursiva, como também na semântica desse nível e são responsáveis 

por criar a isotopia actorial do testemunho.  

Na isotopia actorial também se encontram os outros atores desse discurso, os 

outros portugueses e os homens e as mulheres indígenas. Por recursos anafóricos para 

designar os indígenas e por outros mecanismos auto referenciais do narrador para se 

colocar na cena enunciativa, mantém-se a coerência discursiva dos atores. O narrador se 

conjuga com os portugueses formando um nós, enquanto os indígenas são o eles e elas 

da narrativa, os outros atores.      

E assim seguimos nosso caminho (CORTESÃO, 2000, p. 156-157) 

 

E, velejando nós pela costa (CORTESÃO, 2000, p. 158)  

 

Um deles trazia um arco e seis ou sete setas; e na praia andavam muitos com 

seus arcos e setas; mas de nada lhes serviram. (CORTESÃO, 2000, p. 158)  

 

Entre elas andava uma com uma coxa, do joelho até o quadril, e a nádega, toda 

tinta daquela tintura preta (CORTESÃO, 2000, p. 165)  

Os verbos na terceira pessoa do singular e do plural, assim como suas desinências 

verbais e os pronomes possessivos que lhes correspondem, designam os indígenas, como 
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em /um deles/, /seus/, /lhes serviram/ e /elas/. Os verbos conjugados na primeira pessoa 

do plural, /seguimos/, e o pronome possessivo correspondente, /nosso/, aparecem durante 

toda a narrativa enquanto ela conta o narrado indicando o nós que forma os atores 

portugueses. Por outro lado, quando a narrativa se volta à narração, isto é, para o momento 

da enunciação e faz a divisão entre narração e narrado o nós desaparece e dá lugar ao eu 

e individualiza o narrador, Caminha. Isso ocorre porque há na narrativa um eu narrador 

que conta os fatos e um eu participante do que é narrado, “um é o eu do agora; o outro, 

o do então” (FIORIN, 2010, p. 116).  

A diferenciação feita ajuda a compreender o ator do narrado e seu lugar como 

actante na narrativa, que ora é o sujeito que manipula e julga, isto é, o Destinador 

Manipulador e Julgador dos indígenas, ora é o sujeito que é manipulado e julgado pelo 

Rei. Nesse último caso, como o sujeito que é sancionado pelo Destinador Rei, o eu do 

narrador é um actante da narração. Tais relações serão mais bem analisadas na seção 

subsequente.  

Ainda no nível discursivo, outra diferenciação pode ser importante, as funções do 

narrador e do observador, que geralmente são confundidas. Há uma diferenciação 

bastante difundida que distingue o narrador apenas em primeira e o observador que pode 

ser conjugado ao narrador ou pode estar em terceira pessoa. Entretanto, a relação entre 

essas duas instâncias pode ser muito mais complexa.  

Um dos pontos que cabe ressaltar sobre a diferenciação dos dois para essa análise 

é o ponto de vista. Fiorin (2010, p. 107) destaca que a função do narrador é a de falar ou 

relatar, enquanto ao observador cabe compreender os fatos, de maneira que a função do 

narrador depende da função exercida pelo observador, porém, o contrário não é válido. 

Na Carta encontramos um observador que orienta o ponto de vista de acordo com a visão 

do narrador, isso acontece porque o observador é um dos actantes da narrativa, sendo 

coincidente também com o narrador.  

Em outras palavras, todo o discurso da Carta é orientado de acordo com o que o 

actante, ator, narrador e observador vive e julga. Não há outras intervenções ou opiniões 

de terceiros. Tal questão torna-se relevante para este trabalho porque esclarece que há 

apenas um olhar na Carta: o olhar do estrangeiro sobre a nova terra. E, além disso, esse 

sincretismo que conjuga todas essas funções da narrativa em uma só pessoa estabelece 
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um contrato de veridicção que corrobora a imposição do olhar alheio, como veremos mais 

adiante. 

 

3.5 Temas, percursos e sujeitos  

A maior parte do conteúdo da Carta de Caminha se refere aos nativos e a seus 

comportamentos e forma de vida. Mesmo contendo informações sobre a terra, sua 

paisagem e animais, e sobre as atividades dos portugueses nesse período, a ênfase é nos 

indígenas. De maneira geral, encontramos três percursos temáticos na Carta: o de 

exploração da terra aliado aos de dominação e moralização dos nativos.  

 

[1] 

um deles pôs olho no colar do Capitão, e começou de acenar com a mão para 

a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também 

olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e 

novamente para o castiçal como se lá também houvesse prata. (...) 

Viu um deles umas contas de rosário, brancas; acenou que lhes dessem, folgou 

muito com elas, e lançou-as ao pescoço. Depois tirou-as e enrolou-as no braço 

e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do Capitão, como 

dizendo que dariam ouro por aquilo. 

Isto tomávamos nós assim por assim o desejarmos. Mas se ele queria dizer que 

levaria as contas e mais o colar, isto não o queríamos nós entender, porque não 

lho haveríamos de dar. (CORTESÃO, 2000, p. 159, grifo nosso).  

 

[2] 

E que portanto não cuidasse, de aqui tomar ninguém por força nem de fazer 

escândalo, para de todo mais os amansar e apacificar (CORTESÃO, 2000, p. 

164, grifo nosso). 

 

[3] 

Falava, enquanto o Capitão esteve com ele, perante nós todos, sem nunca 

ninguém o entender, nem ele a nós quantas cousas lhe demandávamos acerca 

douro, que nós a desejávamos saber se na terra havia. (CORTESÃO, 2000, p. 

165, grifo nosso). 

 

[4] 

Quando saímos do batel, disse o Capitão que seria bom irmos diretos à Cruz, 

que estava encostada a uma árvore, junto com o rio, para se erguer amanhã, 

que é sexta-feira, e que nos puséssemos todos em joelhos e a beijássemos para 

eles verem o acatamento que lhe tínhamos. E assim fizemos. A esse dez ou 

doze que aí estavam acenaram-lhe que fizessem assim, foram logo todos beijá-

la. 

Parece-me gente de tal inocência que, se homem os entendesse e eles a nós, 

seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não tem, nem entendem em 

nenhuma crença. (CORTESÃO, 2000, p. 170, grifo nosso).  

 

[5] 
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porque, certo, esta gente é boa e de boa simplicidade. E imprimir-se-á 

ligeiramente neles qualquer cunho, que lhes quiserem dar. (CORTESÃO, 

2000, p. 170-171, grifo nosso). 

As passagens acima mostram que esses três percursos temáticos são 

complementares e imprimem o sentido de reprodução dos valores ideológicos da cultura 

portuguesa. A interpretação de Caminha no excerto 1, de que havia na terra metais 

preciosos e o desejo de confirmar se de fato lá havia ouro no excerto 3, revelam os 

interesses econômicos daquilo que teria valor para os portugueses. Porém, o tema da 

exploração não se configura somente pela compreensão desse interesse econômico, pois 

simplesmente saber se há e desejar possuir os metais preciosos não implica, 

necessariamente, uma exploração. O que irá configurar a exploração é a ação dos 

portugueses em busca desse objeto-valor em concordância com os outros dois temas que 

colaboram para que a exploração se configure.   

O tema da dominação dos indígenas aparece sobre as formas realizadas de 

“amansar” e “apacificar” os nativos e, consequentemente, declara a intenção em ganhar-

lhes a confiança, como podemos perceber nos excertos 2 e 5. Além disso, baseado em seu 

universo de valores socioculturais que hierarquizava a sociedade em classes, Caminha 

julga a falta desse mesmo sistema ente os nativos e, por isso, os subjuga ao considerar 

fácil a adesão deles tanto à religião quanto a qualquer outra norma social, como 

percebemos nos excertos 4 e 5.  

A dominação também pode ser percebida logo no início da Carta, no primeiro 

parágrafo, quando Caminha ao falar da terra para o Rei a sinaliza como “vossa”. O 

pronome possessivo “vossa” confere ao Rei o domínio e a possessão da terra, mesmo que 

eles tivessem acabado de conhecê-la e que nela já existissem pessoas habitando 

(LIMBERTI, 2003, p. 20). Essa concepção de descobrir e já possuir pertence aos europeus 

desse século, tanto que Espanha e Portugal firmaram o Tratado de Tordesilhas que dividia 

as terras que ainda seriam descobertas entre os dois reinos.   

Posto que o Capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam 

a Vossa Alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que nesta 

navegação agora se achou. (CORTESÃO, 2000, p. 156)  

No excerto acima há a marcação da frota de navios como “vossa”, isto é, 

pertencente ao Rei, destinatário da Carta. É certo que nessa época era o Rei considerado 

dono e possuidor de todas as coisas em seu reinado, porém, percebemos a repetição ao se 
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tratar da terra nova, essa que o Rei nem mesmo conhecia no momento da escritura da 

Carta. Em outras palavras, Caminha repete mais uma vez seus valores e insere a terra 

como uma posse do monarca. O uso desse pronome para caracterizar a terra colabora para 

a formação do tema da dominação.  

Aliado a esses excertos e contribuindo para formar e fortalecer o percurso temático 

da exploração e da dominação encontramos a moralização advinda da religião católica 

como reguladora do comportamento indígena. Mais uma vez, assim como os outros dois 

temas, esse se desenvolve como uma imposição dos valores do outro, desconsiderando a 

possível existência dos valores daquele que é observado, pois Caminha acredita que os 

indígenas não possuem nenhuma crença.  

A análise desses três temas importa nessa pesquisa para compreender que o olhar 

do estrangeiro, considerando os portugueses como esse outro/estrangeiro que veio de fora 

e desconhecia tanto a terra quanto as pessoas que nela habitavam, não foi em nenhum 

momento um olhar de compreensão e aceitação, mas, ao contrário, foi de dominação e 

imposição dos seus próprios valores.  

A interpretação de Caminha foi feita na Carta somente a partir de seu universo 

sociocultural e de acordo com aquilo que ele gostaria de compreender, como a busca pelos 

metais preciosos, a solicitude vista como bondade e confiança, a desvergonha das 

mulheres em andarem nuas. Ao analisar o nível narrativo é possível perceber as relações 

desenvolvidas entre portugueses e indígenas, assim como seus percursos. E as 

manipulações encontradas reforçam a dominação, a exploração e a moralização por parte 

dos portugueses. 

No nível narrativo o sujeito “portugueses” tem como objeto-valor a navegação em 

busca de riquezas, como os metais preciosos, e a exploração das novas terras encontradas. 

Porém, ao chegar ao Brasil, para entrar em conjunção e ser um sujeito realizado e poder-

fazer a performance de exploração ele precisa adquirir competência, um saber-fazer, 

porque a terra era desconhecida. Por outro lado, como possível anti-sujeito estão os 

‘indígenas’ que por habitarem a terra e por conhecê-la poderiam se tornar um obstáculo 

tendo o mesmo objeto-valor. Como Destinador que investe valores na navegação e na 

exploração de riquezas, comunicando ao sujeito “portugueses” a modalização necessária 

para a conjunção com o objeto, está o Rei de Portugal, D. Manuel.  
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“[O] Destinador é aquele que comunica ao Destinatário-sujeito (...) não somente 

os elementos da competência modal, mas também o conjunto dos valores em jogo; é 

também aquele a quem é comunicado o resultado da performance do Destinatário-sujeito, 

que lhe compete sancionar” (GREIMAS; COURTÉS, 2012, p. 132). Portanto, o Rei atua 

como o Destinador Manipulador e Julgador ao investir os valores necessários na 

navegação em busca de novas terras e de materiais valiosos e ao modalizar o sujeito 

portugueses e sancionar sua ação. Tanto que é para o Rei, o actante que pode sancionar a 

ação, que o sujeito do nível narrativo (eu + nós) sincretizado em narrador no nível 

discursivo escreve a Carta contando as novas do achamento e estabelece um contrato de 

veridicção quanto aos fatos que narra.  

Entretanto, o actante Destinador não sincretiza apenas o ator Rei D. Manuel e, da 

mesma forma, os portugueses não são os únicos a ocupar o papel de sujeitos. Há na 

narrativa uma duplicação desses dois actantes em atores diferentes do nível discursivo, 

pois em outro programa narrativo que se instaura na Carta os portugueses se tornam 

Destinadores dos indígenas.  

Os portugueses como Destinador operam manipulações no sujeito indígenas para 

que estes desempenhem ações propostas por aqueles, em suma, como Destinador sua 

função é a mesma do Rei. As manipulações se operam por tentação e sedução durante 

toda a Carta e os portugueses julgam a performance dos indígenas, assim como o Rei faz 

com os portugueses. Então, podemos perceber que há uma repetição do esquema narrativo 

em que o Destinador “Rei” modaliza e investe o Destinatário-sujeito ‘portugueses’ com 

valores semânticos que são reproduzidos quando os portugueses entram em contato com 

o outro sujeito, isto é, os indígenas. 

Ali não pôde deles haver fala, nem entendimento de proveito, por o mar 

quebrar na costa. Deu-lhes somente um barrete vermelho e uma carapuça de 

linho que levava na cabeça e um sombreiro preto. Um deles deu-lhe um 

sombreiro de penas de ave, compridas, com uma copazinha pequena de penas 

vermelhas e pardas como de papagaio; e outro deu-lhe um ramal grande de 

continhas brancas, miúdas, que quer parecer de aljaveira, as quais peças creio 

que o capitão manda a Vossa Alteza. (CORTESÃO, 2000, p. 157) 

As duas manipulações feitas nos indígenas, por sedução e tentação, são 

consideradas cognitivas e com o intuito de ganhar a confiança dos indígenas para que eles 

não se tornem anti-sujeitos e, sim, sujeitos do fazer. Uma vez instaurados como sujeitos 

do fazer pelos portugueses, os indígenas poderiam contribuir para a conjunção dos 
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portugueses com o objeto-valor que é o conhecimento da terra para exploração 

econômica, e, assim, ajudar os portugueses a realizar a tarefa atribuida pelo Destinador 

Rei. Portanto, tanto o Destinador Manipulador e Julgador está dividido em dois atores 

diferentes do nível discursivo, Rei de Portugal e os portugueses, quanto o sujeito do fazer, 

que se divide nos atores portugueses e indígenas. 

Greimas (2014, p. 61-62, grifo do autor) esclarece que a relação dos níveis 

narrativo e discursivo não aparece sempre nos discursos de forma simples, isto é, um 

actante e um ator não se coincidem necessariamente. Como explica o autor,  

[A] relação entre ator e actante, longe de ser uma simples relação de inclusão 

de uma ocorrência em uma classe, é dupla de modo que se um actante (A1) 

pode ser manifestado por vários atores (a1, a2, a3), o contrário também é 

possível, pois um único ator (a1) pode sincretizar vários actantes (A1, A2, A3).   

Esse processo de duplicação está presente na Carta expresso por um dos 

movimentos possíveis entre actante e ator, isto é, singularizando um actante em dois 

atores distintos, pois o Destinador é manifestado em dois atores diferentes, assim como o 

sujeito. O Destinador sincretiza o Rei D. Manuel que, como já foi dito, investe com 

valores a navegação para buscar materiais preciosos para o comércio, manipulando por 

intimidação o sujeito portugueses que são modalizados pelo dever-fazer. O Destinador 

também se sincretiza nos portugueses que manipulam o sujeito indígenas por tentação e 

sedução ao investir com valores as trocas e a passividade dos contatos, modalizando-os 

com um querer-fazer. Os portugueses se tornam tanto os manipulados perante o Rei 

quanto os manipuladores diante dos indígenas.  

A manipulação operada pelo Rei modaliza sintagmaticamente os portugueses pelo 

não poder não fazer, a obediência, aliado ao dever-fazer que se torna uma obrigação, pois 

todos deveriam obedecer ao Rei e estar a seu dispor. Opera-se, então, uma manipulação 

por intimidação com valores negativos, como a ameaça de punição pelo Rei podendo ser 

expressa de várias formas diferentes, como perder posição social, desempenhar um 

serviço inferior ao que já realizava, ser preso ou exilado, ou qualquer outra decisão etc. 

Em outras palavras, a vontade do Rei era soberana sobre seus liderados e deveria ser 

obedecida.  

É nesse sentido que se esboça ao mesmo tempo no narrador, que é também o 

Destinatário-sujeito do Rei, isto é, modalizado por intimidação, outra modalização, a do 
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querer-fazer. Principalmente nas linhas iniciais da Carta e nas finais, Caminha coloca-se 

como um sujeito movido muito mais pelo querer-fazer a viagem e, especialmente, querer 

escrever a Carta ao Rei, que aparece na narrativa como algo espontâneo e livre de 

obrigações amenizando a modalização pelo dever-fazer.  

Posto que o Capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam 

a Vossa Alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que nesta 

navegação agora se achou, não deixarei também de dar minha conta disso a 

Vossa Alteza, o melhor que eu puder, ainda que – para o bem contar e falar –, 

o saiba fazer pior que todos. (CORTESÃO, 2000, p. 156). 

E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta terra vi. 

E, se algum ponto me alonguei, Ela me perdoe, pois o desejo que tinha de tudo 

vos dizer, mo fez pôr assim em miúdo. (CORTESÃO, 2000, p. 174) 

 

Ao ser modalizado pelo querer o narrador suaviza a obrigação de viajar a mando 

do Rei e até camufla essa obrigação quanto à ação de lhe escrever. Dessa forma, ele se 

diferencia dos outros que são movidos apenas pelo dever, inclusive de escrever ao Rei, e, 

ao mesmo tempo, engrandece a posição da realeza ao valorizar a ação de lhe contar sobre 

a descoberta, servindo o Rei de “boa vontade”, como vimos na passagem anterior, que é 

o primeiro parágrafo da Carta. 

Podemos entender melhor essa modalização pelo querer quando chegamos ao 

final da Carta e encontramos o pedido de um favor ao Rei, mandar voltar do degredo o 

genro de Caminha. Por isso, para o narrador a manipulação acontece também por 

tentação, na qual não há apenas os valores negativos da ameaça de consequências ruins 

caso a vontade do Rei não seja cumprida, pois há outro investimento de valores que são 

positivos à medida que realizar a ação designada pelo Destinador significa obter 

vantagens e privilégios, assim como favores. Todavia, mesmo amenizada, a manipulação 

por intimidação não deixa de ser fundamental. 

E pois que, Senhor, é certo que, assim neste cargo que levo, como em outra 

qualquer coisa que de vosso serviço for, Vossa Alteza há-de ser de mim muito 

bem servida, a Ela peço que por me fazer graça especial, mande vir da ilha de 

S. Tomé a Jorge Osório meu genro – o que d’Ela receberei em muita mercê. 

(CORTESÃO, 2000, p. 174) 

Destaca-se outro PN ao final da Carta, o PN de base se torna o empreendimento 

da descoberta de novas terras, mas a Carta se torna um PN de uso para obter um favor do 

Rei. É possível dizer que, em certa medida, existe outro destinador atuando 

especificamente em Caminha e o modaliza pelo querer realizar a ação de escrever. 

Misturando os interesses da Coroa Portuguesa com os seus próprios interesses, Caminha 
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espera ver seu genro resgatado da prisão, pois as linhas finais complementam e explicam 

o zelo, o afinco e a espontaneidade em querer realizar as ações expressadas no início da 

Carta, em que se sobressai o querer sobre o dever relatar as novas do descobrimento da 

terra. O motor da narrativa é o interesse pessoal fundado no atendimento do pedido caso 

a sanção do Rei sobre a ação de Caminha seja positiva.  

Portanto, Caminha é modalizado pela esperança, obtendo dois Destinadores-

manipuladores, o Rei e o sentimento. Retornando ao diagrama da relação entre 

Destinadores e atores, podemos reorganizá-lo da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

Por isso, o narrador se preocupa em explicitar que a realização da ação foi feita 

com dedicação e esforço, como escreve no final da Carta: 

 

E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta terra vi. 

E, se algum ponto me alonguei, Ela me perdoe, pois o desejo que tinha de tudo 

vos dizer, mo fez pôr assim em miúdo. (CORTESÃO, 2000, p. 174) 

 

 

não deixarei também de dar minha conta disso a Vossa Alteza, o melhor que 

eu puder, ainda que – para o bem contar e falar –, o saiba fazer pior que todos.  

Tome Vossa Alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem 

por certo que, para alindar nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi 

e me pareceu. (CORTESÃO, 2000, p. 156)  

 

As passagens acima são os dois primeiros parágrafos da Carta e é neles que o 

narrador, ao se colocar como o último capaz de escrever ao Rei algo tão importante, 

promete dizer apenas o real, isto é, somente aquilo que aconteceu. O narrador previne o 

narratário de que o aumento do volume de páginas da Carta reflete o esforço feito por 

contar tudo o que se passou, e ao mesmo tempo ele declara em seu início que não 

D1 

Destinador 

 

 

 

 

a1                                             a2                                            a3 

Rei D. Manuel              Interesse              Portugueses 
Pessoal 
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pretendeu aumentar ou diminuir qualquer informação, muito menos expor suas opiniões 

subjetivas, pois contou “apenas” aquilo o que viu. 

Com isso, Caminha estabelece um contrato de veridicção com o Rei e, de certa 

forma, uma manipulação com a qual pretende persuadir o Rei sobre a verdade dos relatos 

contidos em sua carta e sobre a sua “boa vontade” ao escrevê-la, isto é, produzindo o 

efeito de sentido de verdade e de serviço abnegado.  

O contrato de veridicção prevê uma transformação que ocorre entre dois sujeitos, 

um sujeito persuasivo, Caminha, e um outro que é interpretativo, o Rei. A transformação 

acontece por uma conjugação do fazer-saber com o fazer-crer do sujeito persuasivo sobre 

o sujeito interpretativo. “[S]e persuadir ainda permanece em parte um fazer-saber, ele é, 

sobretudo, e em primeiro lugar, um fazer-crer” (GREIMAS, 2014, p. 128, ênfase do 

autor). O estado de crença do Rei é transformado se ele aceitar como verdade aquilo que 

Caminha propõe na Carta, e a sanção provavelmente será positiva caso a transformação 

ocorra.   

Sabemos que o pedido de Caminha foi atendido pelo Rei, seu genro foi liberto do 

degredo e retornou a Portugal, entretanto essa informação nos cabe, nesse trabalho, 

apenas como uma ilustração simples de uma possível sanção positiva por parte do Rei, 

que aceitou o contrato e interpretou como verdade o relato de Caminha sancionando-o 

positivamente. Não podemos, todavia, afirmar com certeza tal postulação e este trabalho 

não pretende investigar tal hipótese. Por isso, as ações do Rei após receber a Carta 

permanecem somente como um indício.   

Os contratos de veridicção são estabelecidos entre enunciador e enunciatário. Ao 

relembrarmos a sintaxe discursiva, perceberemos que a debreagem enunciativa que 

instaura um eu projeta automaticamente um tu. E um dos efeitos de sentido pretendidos 

é o de subjetividade e de autoridade para narrar, isto é, autoridade ou legitimidade porque 

quem conta a história é a pessoa que participou dela, sendo, portanto, mais fiel aos 

acontecimentos. E assim Caminha se coloca, declarando ter o intuito de contar apenas o 

que viu, esclarecendo que pretende não deixar a subjetividade tomar conta do relato.  

O mais interessante é que Caminha poderia ter escrito toda a Carta de forma 

coincidente entre o momento da enunciação, da referência e do acontecimento, isto é, no 
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tempo presente aproveitando, inclusive, a datação. Mas ao invés disso, no momento em 

que narra o acontecido ele lança-os para fora do presente. O efeito de sentido que 

normalmente decorre da debreagem enunciva é justamente o de objetividade, devido ao 

distanciamento do narrador com aquilo que é narrado. Isto é, precisamente o contrário do 

começo da Carta, em que a projeção temporal é a do eu, que aproxima o discurso.  

Sabendo que a enunciação é sempre uma simulação, pois o enunciador é quem 

decide como instaurar as três categorias sintáticas do discurso – tempo, espaço e pessoa 

–, podemos sugerir que a escolha de Caminha em colocar a narração dos acontecimentos 

de forma enunciva faz parte do jogo veridictório que ele coloca no discurso para objetivar 

um discurso subjetivo. 

Em outras palavras, a debreagem enunciativa está associada a efeitos de sentido 

de subjetividade e de legitimidade para narrar, temos no discurso analisado um sujeito 

que vive o acontecido e, portanto, tudo se passa a partir do seu olhar, de seu ponto de 

vista. Porém, a debreagem enunciva distancia esse olhar do enunciador e provoca um 

efeito de sentido de objetividade e testemunho dos fatos, sendo reforçado pela datação.  

Com o tempo enuncivo da memória e com a ordem da inteligibilidade da narrativa, 

que retira o acontecimento embora o próprio fato de ser uma narração de algo 

completamente novo indique que possivelmente essa descoberta tenha sido vivida como 

um acontecimento, isto é, como uma interrupção na continuidade previsível, o enunciador 

quer explicitar que não está tomado pela emoção ao narrar. Ao contrário, ele apenas quer 

noticiar o que se passou e da forma como se passou. Por isso, o enunciador não apenas 

declara isso, como também organiza seu texto de forma a causar esse efeito de sentido.  

Após analisar de forma geral a Carta, passaremos a uma análise mais restrita em 

relação aos temas e às figuras que caracterizam as mulheres e os homens indígenas. A 

maior parte dos nativos observados e descritos são homens, pois eles apareciam mais 

vezes e em grande número na praia, e eles chegavam perto dos portugueses. Por outro 

lado, as mulheres apareciam em poucos momentos, em apenas três dias – sábado, 

domingo e sexta – e foi somente em uma oportunidade do texto, na sexta-feira enquanto 

ocorria a missa, que uma mulher esteve próxima aos portugueses. Portanto, foi apenas 

com os homens que os portugueses fizeram contato e tiveram mais proximidade.  



59 
 

Por isso, encontramos na Carta um número desproporcionalmente maior de 

passagens sobre os homens e poucos momentos relatando sobre as mulheres. Entretanto, 

mesmo nos poucos momentos em que apareceram, elas podiam ser muito bem 

observadas, como afirma o narrador: “de as muito bem olharmos” (CORTESÃO, 2000, 

p. 161). No entanto, outra questão interessante a se notar, a direção do olhar do narrador 

(nós) ao observá-las. Algo que passaremos a analisar na sequência. 

 

3.6 O masculino e o feminino: percursos do olhar 

A Carta do Descobrimento está repleta de descrições sobre os habitantes da terra, 

que correspondem à maior parte da narrativa e revelam, como em todas as outras partes 

já analisadas da Carta, apenas a perspectiva do narrador. De acordo com as observações 

feitas pelo narrador, encontramos percursos figurativos distintos para os homens e as 

mulheres. Três percursos figurativos que compõem a imagem dos indígenas: o corpo, o 

comportamento e a ausência de religiosidade. Porém, esses percursos ganham sentidos 

diferentes e diferenciam a figuratividade masculina da feminina, como veremos a seguir. 

Para os homens, o olhar é vertical e recai sobre todo o corpo, descrevendo de 

forma geral suas características: cor, cabelos, tinturas, nudez, estatura, o que eles 

portavam – seus arcos e setas –, atitudes e beleza. O corpo nu dos homens se apresenta 

com mais naturalidade para os portugueses e sua beleza é retratada como um todo.  

Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. 

(CORTESÃO, 2000, p. 157) 

 

e tomou dois daqueles homens da terra, mancebos e de bons corpos. 

(CORTESÃO, 2000, p. 158) 

 

A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons 

narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Não fazem o menor 

caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas; e nisso têm tanta inocência 

como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos 

neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento duma mão travessa, 

da grossura dum fuso de algodão, agudos na ponta como furador. Metem-nos 

(...) Os cabelos (...) (CORTESÃO, 2000, p. 158-159) 

 

Então estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir, sem buscarem maneira de 

encobrir suas vergonhas, as quais não eram fanadas; e as cabeleiras delas 

estavam bem rapadas e feitas. (CORTESÃO, 2000, p. 160) 

 

Ali acudiram logo obra de duzentos homens, todos nus, e com arcos e setas nas 

mãos. (CORTESÃO, 2000, p. 160) 



60 
 

 

Nenhum deles era fanado, mas, todos assim como nós. (CORTESÃO, 2000, p. 

161) 

 

[A]ndam muito bem curados e muito limpos. E naquilo me parece ainda mais 

que são como aves ou alimárias monteses, às quais faz o ar melhor pena e 

melhor cabelo que às mansas, porque os corpos seus são tão limpos, tão gordos 

e formosos, que não pode mais ser. (CORTESÃO, 2000, p. 166) 

 

Andavam tão dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas, que 

pareciam bem. (CORTESÃO, 2000, p. 170) 

O sintagma figurativo que caracteriza os homens marca uma série de descrições 

de partes específicas do corpo – rosto, cabelo, cor, narizes, órgãos sexuais – e vários 

elogios ou detalhes dessas partes. Entretanto, os elogios, em sua maioria, são direcionados 

ao corpo como um todo, isto é, não se restringem a uma parte específica do corpo. Em 

alguns momentos há descrições de várias partes do corpo para depois juntá-las ao 

conjunto corporal e, então, ter elogios. Apenas quando Caminha descreve os rostos dos 

homens e seus narizes ele tece elogios somente a essas partes, fora esse momento todos 

os outros elogios se direcionam para todo corpo.  

 Em contra partida, quando entram em cena as mulheres o olhar do narrador recebe 

uma direção predominantemente vertical que se concentra nas partes sexuais das 

indígenas. Assim, nem todas as características observadas nos homens são notadas nas 

mulheres, como a cor da pele e a estatura. Enquanto aquelas que são notadas em ambos, 

como a tintura, atitude, nudez, cabelos e beleza são mencionadas de maneira rápida ou 

diferenciada, pois o foco do olhar direcionado às mulheres não é em seu corpo como uma 

totalidade e, sim, em seus órgãos sexuais.     

 

Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem moças e bem gentis, com 

cabelos muito pretos e compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, 

tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as muito bem olharmos, não 

tínhamos nenhuma vergonha. (CORTESÃO, 2000, p. 161) 

 

E uma daquelas moças era toda tingida, de baixo a cima daquela tintura; e certo 

era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha (que ela não tinha) tão graciosa, 

que a muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhes tais feições, fizera vergonha, 

por não terem a sua como ela. (CORTESÃO, 2000, p. 161) 

 

Também andavam entre eles quatro ou cinco mulheres moças, nuas como eles, 

que não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa, do joelho até o 

quadril, e a nádega, toda tinta daquela tintura preta; e o resto, tudo da sua 

própria cor. Outra trazia ambos os joelhos, com as curvas assim tintas, e 

também os colos dos pés; e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência 

descobertas, que nisso não havia vergonha alguma. Também andava aí outra 

mulher moça, com um menino ou menina ao colo, atado com um pano (não sei 
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de quê) aos peitos, de modo que apenas as perninhas lhe apareciam. Mas as 

pernas da mãe e o resto não traziam pano algum. (CORTESÃO, 2000, p. 165) 

 

Entre todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça, a qual 

esteve sempre à missa e a quem deram um pano com que se cobrisse. Puseram-

lho a redor de si. Porém, ao assentar, não fazia grande memória de o estender 

bem, para se cobrir. Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal, que a de Adão 

não seria maior, quanto a vergonha. (CORTESÃO, 2000, p. 173) 

Quando lemos as descrições femininas algo muda, pois a maior parte dos elogios 

são direcionados às suas genitálias. Utilizando os adjetivos /altas/, /cerradinhas/, /limpas/ 

e /graciosa/, além dos advérbios /bem/, /muito/ e /tão/ que intensificam a qualidade dos 

adjetivos empregados nos cabelos das índias, pretos e compridos, e também a qualidade 

dos adjetivos das genitálias das mulheres. Em outras palavras, é aumentado o grau de 

intensidade desses adjetivos, o que significa que há uma importância maior dispensada à 

descrição das genitálias das índias, algo que segundo Caminha os portugueses muito bem 

olharam, /de as muito bem olharmos/. 

No segundo fragmento sobre as mulheres o advérbio tão aparece novamente 

marcando a genitália de uma indígena e, dessa vez, comparando com as genitálias das 

portuguesas. Porém, nesse caso, o tão não possui a função de igualdade na comparação 

feita, sendo ele muito usado em comparações como tão... como... Ao contrário, o tão 

utilizado nessa comparação não é seguido pelo como, tornando-se, assim, uma 

comparação de superioridade que intensifica as partes íntimas da indígena em detrimento 

das portuguesas. 

No terceiro fragmento em que o assunto volta a ser a respeito das mulheres é 

novamente o tema da nudez que prevalece em todo o trecho. A começar pela primeira 

frase na qual encontramos um julgamento de Caminha ao dizer que as mulheres nuas “não 

pareciam mal”. Depois veio a comparação explícita entre as índias e as portuguesas; e, 

agora, há um julgamento do corpo nu das mulheres indígenas.   

Ainda nesse fragmento, há um tema que o permeia e que introduz outro: a 

inocência, que leva ao tema da religião. Ao finalizar o período, Caminha retorna ao tema 

da nudez das mulheres e a ele associa outro, as índias não tinham nenhuma maldade ou 

malícia. A falta de pudor em estarem nuas perto dos homens, e principalmente perto de 

estranhos, que seriam os portugueses, era algo espontâneo. 
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Os temas da inocência e da religião associados remetem à configuração discursiva 

do Paraíso Perdido, isto é, o Éden bíblico tão presente no imaginário cultural dos europeus 

do século XVI diante das descobertas da navegação (HOLANDA, 2007). Essa 

configuração se associa com outras figuras, como a natureza, e transporta para o Brasil 

os valores cristãos do Éden no qual ser humano e natureza viviam em harmonia e se 

confundiam como a mesma coisa. É a partir da queda do ser humano, descrita na Bíblia, 

que acontece a divisão entre ser humano e natureza, instaurando a cultura (FIORIN, 

2010). 

No relato contido na Bíblia foi justamente o conhecimento do pecado que os 

tornou cientes de suas nudezas. Figurativizada pelo abrir dos olhos de Adão e de Eva – 

Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; Gênesis 3:7 –, 

a perda da inocência de ambos significou entender que eles se encontravam nus e o que 

ocorreu foi uma vergonha repentina a esse entendimento, assim procuraram se cobrir. 

Entra em cena uma paixão: a vergonha, que está associada ao pudor, algo que Caminha 

relata faltar nas índias nos dois primeiros fragmentos em que elas aparecem. 

O último fragmento se passa durante a primeira missa rezada no Brasil. Enquanto 

faziam a missa se aproximaram alguns homens e apenas uma mulher que, segundo 

Caminha, assistiu a toda a missa mesmo sem entender o que aquilo significava. Logo ao 

escrever sobre a presença da índia na missa, Caminha relata que alguém a cobriu com um 

pano, atitude que nos remete imediatamente ao relato bíblico da criação do mundo e ao 

pecado simbolizado em estar nu. Nessa passagem os dois temas, nudez e religião, 

aparecem novamente vinculados.  

Entretanto, a descrição da Carta segue ao dizer que a índia ao se sentar não 

continuou coberta por não se lembrar que tinha um pano envolto em seu corpo e, 

provavelmente, por não entender que ele deveria permanecer coberta durante a missa, um 

momento considerado sagrado e solene. E a esta atitude da mulher associa-se novamente 

o tema da inocência desta vez comparada diretamente com a inocência de Adão, figura 

principal do relato bíblico sobre a história da criação do mundo.   

É interessante notar que o tema da inocência também está presente em algumas 

das descrições sobre os homens, porém é somente nas descrições femininas que esse tema 

aparece relacionado ao pudor, introduzido no discurso pela vergonha como um 
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sentimento. Além disso, a descrição sobre das indígenas sempre recai na sua nudez de 

suas genitálias, sendo uma descrição muito mais detalhada do que aquela feita sobre a 

genitália masculina, que é descrita apenas duas vezes em toda a narrativa para caracterizar 

somente o fato de os indígenas não serem circuncidados, ou /fanados/.  

Podemos distinguir, então, duas diferenças entre homens e mulheres: a primeira, 

não há descrições do corpo por inteiro das mulheres, há apenas elogios como /bem 

moças/, /bem gentis/, /tão bem feita/, /tão redonda/ e /não pareciam mal/; a segunda, não 

há descrições de várias partes do corpo, apenas dos órgãos sexuais e das partes que estão 

pintadas, e os elogios são dispensados somente a essas partes.  

O olhar do narrador tem uma direção preponderantemente vertical quando os 

observados são os homens, isto é, um olhar que engloba toda a extensão dos corpos 

masculinos. Todavia, o olhar direcionado às mulheres possui uma direção 

predominantemente horizontal que se foca em pontos específicos. Colocando nos termos 

da tensividade, podemos dizer que o olhar sobre o corpo masculino é difuso, enquanto é 

concentrado no corpo feminino.  

Além do olhar ser diferenciado em partes do seu corpo nos trechos em que são 

descritas as mulheres, há uma grande repetição do lexema vergonha sendo atualizado com 

mais acepções em comparação às descrições sobre os homens. O lexema vergonha é 

repetido várias vezes nas descrições femininas, reforçando o sentido desencadeado por 

ele em conjunto com outras figuras.  

O discurso de Caminha não é da ordem do acontecimento, como já foi visto, e 

também não possui paixões destacadas, isto é, que se manifestam de forma explícita. Ao 

invés disso, durante toda a construção da figurativização feminina percebemos que há 

uma paixão marcada como uma falta. Trata-se da paixão da vergonha. Após localizarmos 

essa falta, pretendemos descrevê-la e mostrar as implicações de sua ausência nessa cena 

enunciativa. 
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3.7 Uma paixão em ausência: a vergonha  

 

O sentimento não se opõe à razão,  

pois é uma forma de racionalidade discursiva.  

Fiorin.  

A semiótica entende as paixões como o motor na geração de ações do sujeito, isto 

é, são elas que impulsionam o sujeito a fazer algo transformando-o de sujeito de estado a 

sujeito de fazer por meio de modalizações. Por isso, a semiótica estuda as diferentes 

combinações modais do sujeito de estado para compreender os efeitos de sentido 

passionais realizados por um texto. As paixões, então, não são opostas à razão. 

Sendo as paixões efeitos de sentido e construções operadas pela linguagem, para 

que elas possam ser inteligíveis e significar, devem estar inseridas em uma cultura. Em 

outras palavras, são as culturas que determinam quais os tipos de combinações modais 

que geram efeitos de sentido passionais como a vergonha, por exemplo (FIORIN, 2007).  

As mulheres indígenas são caracterizadas quanto à falta do sentimento de 

vergonha por estarem nuas diante dos homens. Sabemos que a vergonha está intimamente 

ligada à moralização, isto é, às regras morais de uma sociedade que rege o comportamento 

das pessoas. De acordo com La-Taille (2002), a moralização relacionada à vergonha 

acontece apenas quando esse sentimento aparece como disfórico. Porém, para 

compreender um pouco mais sobre os usos desse lexema, passemos primeiramente à 

análise de suas acepções de acordo com o Dicionário Houaiss (2008), atualmente o que 

possui um inventário mais exaustivo, para, em seguida, verificar alguns de seus usos em 

outros discursos.   

O que nos orienta esse começo buscando no Dicionário Houaiss (2008) as 

possíveis virtualidades do lexema vergonha é a compreensão de que ele nota definições 

que estão inseridas nas culturas às quais pertence e também que tais definições são 

atualizadas de tempo em tempo, de acordo com a evolução de seus significados (FIORIN, 

2007, p. 12). O dicionário Houaiss apresenta três acepções que nos interessam para a 

análise da Carta, e são elas:  

1) Partes pudendas, refere-se aos órgãos sexuais; 
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2) Sentimento penoso por se ter cometido alguma falta ou pelo temor da 

desonra, vexame; ato indecoroso que provoca indignação; rubor das faces causado pelo 

pejo, perder toda a vergonha, não ter pudor, ser insensível à desonra;  

3) Ser a vergonha de alguém, causar-lhe vexame pela prática de atos 

indecorosos. 

Em Ensaio semiótico sobre a vergonha, Harkot-de-La-Taille (1999) mostra que 

para que um sujeito se sinta envergonhado é necessário que ele se sinta antes exposto a 

outro(s) sujeito(s). Entendemos, então, que a paixão da vergonha é complexa, mesmo que 

um dos sujeitos seja imaginário. Geralmente, a exposição relaciona-se com o ver, porém, 

como explica a autora, ela pode acontecer por meio de outros sentidos como o olfato e a 

audição. Entretanto, na Carta a exposição acontece por causa do ver que se liga à 

dimensão escópica e aos regimes de visibilidade. Caminha e os outros portugueses 

observam os indígenas, que são descritos durante toda a narrativa. 

De acordo com Landowski (1992, p. 88-89, ênfase do autor) “o verbo ver implica 

a presença de ao menos dois protagonistas unidos por uma relação de pressuposição 

recíproca”, um que vê e um que é visto, circulando entre eles como objeto-valor a imagem 

daquele que é visto. Temos, então, definidos os sujeitos escópicos, porém acompanham 

esses sujeitos o “fazer ver” e o “fazer ser visto”. Essas duas últimas funções implicam 

certa responsabilidade aos sujeitos, a um pela maneira como ele é percebido e ao outro 

pela disponibilidade mínima do olhar que o torna, mais que um simples observador, um 

“captador de imagens” que, em seguida, pode operá-las. 

Para apreender a maneira como os actantes entram em relação é importante 

observar as especificações modais empregadas. Primeiramente, os actantes devem ser 

considerados como competentes para o poder ver e/ou poder ser visto. Porém, para que 

se atualize a relação escópica entre os sujeitos não basta a modalização do poder, mas, 

antes, deve haver a modalização pelo querer. Temos, então, a modalização do observado 

como querer ser visto e querer não ser visto como contrárias, e do não querer ser visto e 

não querer não ser visto como suas contraditórias dentro do quadrado semiótico. E, por 

sua vez, a do observador como querer ver e querer não ver como contraditórias.  
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As mulheres indígenas são modalizadas pelo não querer não ser visto porque não 

demonstram constrangimento em serem vistas. Já os portugueses, apesar de algumas 

tentativas de cobrir os indígenas – quando os hospedes indígenas dormiram no navio e a 

mulheres indígena durante a missa – não são modalizados inicialmente pelo querer não 

ver, pois não há o relato de constragimento referente à nudez e nem mesmo a descrição 

do espanto ou do choque que o corpo nu dos indígenas, tanto os homens como as 

mulheres, poderia ter provocado.  

Logo, os portugueses são modalizados pelo não querer não ver, porque parecem 

não se importar com a nudez dos indígenas; e terminam seu percurso modalizados pelo 

querer ver, mas este somente em relação às mulheres. Portanto, mesmo sem 

constrangimento, inicialmente os portugueses são discretos e demonstram certa reserva 

diante da nudez indígena, depois se tornam indiscretos e disponíveis a essa observação e, 

quanto à nudez feminina, passam a ser interessados e atenciosos.  

Na configuração da exposição, a relação é estabelecida entre o sujeito e o(s) 

outro(s), a qual requer um sujeito que é visto, chamaremos de S1, e um sujeito que o vê, 

designado de S2. Então, o regime da visibilidade se instaura, pois a relação escópica 

estabelecida pelo verbo ver implica pelo menos dois sujeitos e uma relação de 

reciprocidade. Para que a exposição aconteça faz-se necessária a ação de ver, mostrar ou 

olhar direcionada de um Destinador para um Destinatário. No entanto, não é 

simplesmente o fato de ver ou ser visto a garantia do sentimento de exposição (HARKOT-

DE-LATAILLE, 1999, p. 46). 

querer                                                querer não 
ser visto                                              ser visto 
 
 
 
 
 
não querer                                           não querer               
não ser visto                                        ser visto 

 
(LANDOWSKI, 1992, p. 91) 
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Chegamos, então, à vulnerabilidade daquele que é exposto, visto e julgado por 

outro, pois, com efeito, se torna o lado fraco da relação.  No texto analisado temos na 

posição de S1 os nativos como eles, e como S2 os portugueses representados pelo eu do 

enunciador e narrador, que por várias vezes se torna nós, como visto nas seções anteriores.  

No nível narrativo os actantes S1 e S2, respectivamente indígenas e portugueses, 

interagem por meio de manipulações tanto de dimensão pragmática quanto cognitiva, por 

sedução e tentação. É por meio dessas ações que o narrador/enunciador, também 

sincretizado como um dos actantes do nível narrativo, isto é, Caminha é ao mesmo tempo 

S2, se torna no nível discursivo o destinador-julgador que observa e sanciona 

cognitivamente S1. Esse julgamento possui uma sanção negativa quanto à nudez dos 

indígenas, pois estar nu diante de outras pessoas deveria ser considerado motivo 

suficiente para causar vergonha. Porém, o que percebe o narrador é justamente a falta 

desse sentimento em S1, causando espanto aos portugueses.  

Se relembrarmos Harkot-de-La-Taille (1999), veremos que a configuração da 

exposição, necessária para a instituição do sujeito envergonhado, não se atualiza na 

narrativa porque não há um sujeito que se sente exposto ao olhar alheio. Entretanto, 

aprofundando um pouco mais sobre o sentimento de exposição e de vergonha 

entenderemos que, primeiramente, para que haja o sentimento de exposição é necessário 

que o sujeito tenha também o sentimento de inferioridade em relação à sua imagem 

projetada, ou seja, aquilo que é visto por outrem.  

O sentimento de inferioridade caracteriza o sujeito pela passagem do estado de 

confiança e relaxamento sobre sua imagem para um estado de intensão e suspensão da 

confiança de outrora, ou, ainda, de tensão e negação dessa confiança em sua imagem ao 

entrar em contato com seu universo sociocultural. Portanto, o sujeito envergonhado 

precisa ser, em primeiro lugar, um sujeito reflexivo quanto à sua imagem, negociando 

valores que devem estar em conjunção com os valores do olhar alheio.  

Desse fazer reflexivo tem-se um sujeito com o sentimento de inferioridade caso 

ele mesmo julgue negativamente sua imagem de acordo com os valores do universo 

sociocultural do qual faz parte, ou, ao menos, encontre-se em dúvida sobre a conjunção 

de sua imagem com tais valores. Com esse sentimento, ao sentir-se exposto ao olhar de 

outro(s) sujeito(s), o sujeito torna-se envergonhado. De acordo com Harkot-de-La-Taille 
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(1999, p. 30), é o “encontro dos sentimentos de inferioridade e de exposição [que] provoca 

vergonha”.  

Portanto, o observador é fundamental para a instauração da vergonha, pois sem o 

sentir-se exposto, podendo ser uma exposição virtual ou real, o sujeito não se sentirá 

vulnerável ao julgamento de sua imagem projetada. Além disso, se o sujeito 

envergonhado é julgado de acordo com os valores do universo sociocultural ao qual 

pertence, conclui-se, então, que o observador deve partilhar desse mesmo universo de 

valores. Caso contrário, o julgamento do observador não fará qualquer diferença e não se 

tornará legítimo.  

Lótman (1981), ao examinar os sentimentos de vergonha e de medo e suas 

respectivas manifestações nos indivíduos, entende que o medo e a vergonha são 

limitações impostas culturalmente aos sujeitos. Em outras palavras, esses dois 

sentimentos são coerções morais que regem o comportamento humano dentro das culturas 

nas quais os indivíduos estão inseridos. Como neste trabalho estamos investigando o 

sentimento de vergonha, nos deteremos apenas às observações referentes a esta paixão, 

isto é, deixaremos o sentimento de medo para um outro estudo.  

De acordo com Lótman (1981), a vergonha atua em um nós cultural que implica 

uma coletividade, isto é, essa paixão atinge o sujeito imerso em um universo sociocultural 

no qual ele mesmo se entende como parte que o faz agir de acordo com esse sentimento. 

Nas palavras do autor, “[o] ‘nós’ cultural é uma coletividade dentro da qual reinam as 

normas da vergonha e da honra” (LÓTMAN, 1981, p. 237).  

O autor ainda argumenta sobre a regulamentação do fisiológico pelo cultural e, 

nesse sentido, a vergonha seria um dos reguladores mais eficaz. “A transformação da 

fisiologia na cultura é regida pela vergonha” (LÓTMAN, 1981, p. 239). Além do mais, 

esse é um sentimento que pertence somente aos seres humanos, sendo significado 

culturalmente, isto é, as normas que determinam aquilo que causa vergonha são 

estabelecidas socialmente. Por serem sociais elas podem variar completamente de uma 

cultura para outra.  

Na Carta, percebemos que o motivo de vergonha para os portugueses, que seria a 

nudez, não o é para os indígenas que, como escreve o narrador, parecem não sentir 
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vergonha alguma em estarem nus. Podemos entender, a partir das postulações de Harkot-

de-La-Taille (1999), que os indígenas não são modalizados com a paixão da vergonha e 

demonstram não se incomodarem nem um pouco com a sua imagem projetada diante dos 

desconhecidos. Vimos também que se não há da parte do sujeito que deve sentir vergonha 

uma disposição para sentir tal sentimento, nada importa o que o sujeito que o observa 

pense dele.  

Voltamos à questão da legitimidade que o sujeito observador precisa ter para 

causar algum efeito naquele que é exposto, o que não acontece na narrativa do 

descobrimento do Brasil. Por outro lado, sabemos que na cena narrada pela Carta há o 

encontro de duas culturas diferentes que, segundo o narrador, parecem não haver nada 

em comum. Talvez possa ser esse o motivo da falta de legitimidade do olhar português 

sobre a nudez dos indígenas, pois como afirma Lótman (1981, p. 239), “[a] vergonha 

regulava o que era comum a todos os homens”. Por serem culturas distintas na narrativa 

do descobrimento, os valores também são distintos e, retomando Lótman, se os motivos 

que geram a vergonha são estabelecidos de acordo com a cultura, então é justamente a 

diferença de valores das duas culturas que causa as diferentes formas de valorar a nudez. 

Portanto, o sentimento de inferioridade e de exposição não é promovido por todo 

e qualquer olhar alheio, mas apenas por um olhar com legitimidade para sancionar. Em 

outras palavras, S1 deve reconhecer em S2 alguém que possa julgar sua imagem e, caso 

esse julgamento seja negativo, S1 se sentirá em disjunção com os valores positivos de seu 

universo sociocultural e exposto em sua inferioridade, atualizando a paixão da vergonha.  

Após entendermos o percurso do sujeito envergonhado é possível assertar que na 

Carta os indígenas, S1, não são modalizados com o sentimento de inferioridade e muito 

menos com o de exposição por estarem nus, logo não se tornam sujeitos envergonhados. 

Por mais que Caminha sancione os indígenas negativamente por estarem nus, estes não 

reconhecem no seu olhar, nem no olhar dos outros portugueses, a legitimidade para 

sancionar porque eles não possuem os mesmos valores morais, isto é, não fazem parte do 

mesmo universo sociocultural.  
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3.8 A discursivização das primeiras mulheres brasileiras 

Com a análise passional da falta da vergonha na Carta entendemos que os 

indígenas, tanto homens quanto mulheres, não se sentem envergonhados por estarem nus. 

Porém, com a análise figurativa da construção da imagem dos homens e das mulheres 

indígenas feita anteriormente pudemos entender que não há traços diferentes para os 

homens em relação às mulheres, pois os semas encontrados nos homens são os mesmos 

das mulheres – animado, humano, corpo, beleza –, todavia, o que causa a diferença é a 

direção do olhar, que nas mulheres recai sobre suas genitálias, inserindo o tema da 

sexualidade. Associando esse sema ao núcleo sêmico do corpo belo – corpo, beleza – o 

sentido muda e passa a possuir uma erotização.  

O tema da sexualidade geralmente é um traço que faz distinção de gênero entre 

homem e mulher na nossa sociedade ocidental, pois dota de neutralidade o homem 

enquanto distingue a mulher como o gênero não-neutro (BUTLER, 2003; RUBIN, 1993; 

et al). O discurso sexista e machista que hierarquiza homens e mulheres, colocando as 

mulheres sempre abaixo dos homens, se utiliza desse traço da sexualidade para afirmar e 

rearfirmar, isto é, manter a hierarquização.  

Essa hierarquização de gênero é, portanto, cultural, social e histórica. Em outras 

palavras, ela passa de geração para geração e se mantém devido a algumas estratégias que 

a atualizam e reificam seus significados. Apesar de não ser de nosso maior interesse para 

este trabalho, é bom lembrar que discursos médicos, científicos, religiosos, e até 

psicanalíticos podem ser utilizados como estratégias de manutenção desse sistema 

(BUTLER, 2003).  

Na narrativa de Caminha há uma diferenciação de gênero entre os homens e as 

mulheres que adiciona um traço sêmico às mulheres. Nas descrições do narrador sobre as 

mulheres há uma conotação sexual que altera o sentido do feminino e que não aparece 

nas descrições dos homens.  

Podemos concluir que a nudez e a beleza ganham um olhar completamente 

diferente daquele dispensado aos homens. Ao mudar a direção do olhar para observar as 

mulheres, o narrador não olha a totalidade de seus corpos, como o faz com os homens, 

por isso sua percepção da beleza feminina ganha tratamento e significações 
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completamente diferente da dos homens. Em outras palavras, em todos os momentos da 

Carta homens e mulheres nativos são diferenciados quanto ao gênero e aos valores que 

cada um têm na cultura do observador, Caminha, ao invés de serem considerados da 

mesma forma ou simplesmente como pessoas, isto é, sem os valores epsecíficos de cada 

gênero para a mentalidade portuguesa da época.  
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Capítulo 4 – Casa-Grande e Senzala e a formação do povo 

brasileiro  

A obra CGS está dividida em cinco capítulos que simulam as fases de povoamento 

do Brasil. Contendo no primeiro capítulo um panorama geral sobre a formação do país, 

os outros quatro capítulos seguem a ordem de colonização, começando, então, com o 

descobrimento e indo até o período da colônia com a escravidão. O segundo capítulo 

aborda o assunto do contato dos portugueses com os indígenas brasileiros e a adaptação 

desses povos nas primeiras décadas do Brasil. O terceiro capítulo observa o colonizador 

português e seus antecedentes antes de chegar à terra recém descoberta. E o quarto e o 

quinto capítulo circunscrevem o momento da colônia e a chegada dos africanos como 

escravos para o Brasil.  

Todos esses capítulos discorrem sobre as características dos povos mencionados 

e sobre a adaptação que eles sofreram na nova terra. Com a adaptação dos indígenas, dos 

portugueses e dos africanos em solo brasileiro, o autor sustenta a hipótese de que houve 

uma adequação dos costumes e crenças de cada um resultando na formação da cultura 

brasileira. Em outras palavras, para Freyre (2006) houve uma mistura que fez surgir, em 

consequência disso, uma cultura nova.      

 Para o autor, a formação do país se deve essencialmente a esses povos: indígenas, 

portugueses e africanos; e não se restringe à formação cultural, mas abrange a formação 

genética, resultados dos intercursos sexuais que teriam sido intensos no Brasil entre esses 

três grupos. No texto, não há distinção dos indígenas por tribos e muito menos dos 

africanos, uma vez que ao serem incorporados pelos portugueses em um sistema novo, 

desde o descobrimento até a colônia, essas designações não importavam para o 

colonizador.  

Em geral, esses três grandes grupos são denominados “indígenas”, “negros” e 

“brancos”. No grupo dos “brancos” estão incluídos tanto portugueses quanto outros 

europeus que também estiveram no Brasil durante alguns anos, com a mesma intenção de 

conquistar a terra. Entretanto, quando a referência se restringe somente aos portugueses, 

eles não são enquadrados no grupo dos “brancos”, sendo designados como “portugueses”, 

algo que não acontece com os outros dois grandes grupos mencionados anteriormente. 
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A análise seguirá a mesma divisão dos capítulos apresentados pela obra; 

começando, portanto, por uma análise dos aspectos pontuados pelo autor como gerais, 

logo em seguida passaremos à análise dos indígenas, depois dos portugueses e seus 

antecedentes, para chegarmos na análise dos negros. Observaremos, em especial, a 

maneira como é produzida a imagem das mulheres, tanto as indígenas, como as brancas, 

as negras e as mestiças que, no texto, se restringem às mulatas.  

 

4.1 A valorização da mestiçagem em Casa-Grande & Senzala 

 

Casa-Grande e Senzala foi publicado em 1933 por Gilberto Freyre, após seu 

retorno de um longo período vivido no exterior, na Europa e principalmente nos Estados 

Unidos, onde se formou em Ciências Sociais. Na época em que CGS foi lançado, 

predominava na ciência a crença na hierarquização das raças, algumas sendo consideradas 

superiores a outras. Desse ângulo, a mestiçagem era tratada como um mal para as 

sociedades, e imperavam nos discursos acadêmicos motivos biológicos que justificavam 

esse mal. Para a cultura, pouca atenção foi dada.  

O clima, por exemplo, era considerado como um dos fatores determinantes na 

formação dos indivíduos e de suas capacidades. Acreditava-se que temperaturas mais 

altas debilitavam o corpo e a mente, causando graves defeitos de caráter e de cognição. 

Nesse sentido, as sociedades tropicais sofriam o estigma da regressão e do fracasso, sendo 

sancionadas negativamente.  

Embora CGS não torne a condição climática um aspecto determinante ao fracasso, 

como era a crença em sua época, o clima não é rechaçado em seu discurso, pois aparece 

como um fator importante para o desenvolvimento das sociedades. A diferença está em 

submeter o clima à cultura, que pode mudar a realidade climática com os avanços 

tecnológicos, tais como a irrigação e o saneamento. Por isso, vê-se em CGS a influência 

climática favorecendo a colonização portuguesa nos trópicos, considerada de sucesso em 

meio a outras colonizações.  

 

Ao contrário da aparente incapacidade dos nórdicos, é que os portugueses têm 

revelado tão notável aptidão para se aclimatarem em regiões tropicais. 

(FREYRE, 2006, p. 73).   

Embora o clima já ninguém o considere o senhor-deus-todo-poderoso de 

antigamente, é impossível negar-se a influência que exerce na formação e no 

desenvolvimento das sociedades, senão direta (...), indireta  (FREYRE, 2006, 

p. 75). 
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A importância do clima vai sendo reduzida à proporção que dela se 

desassociam elementos de algum modo sensíveis ao domínio ou à influência 

modificadora do homem. (FREYRE, 2006, p. 75). 

 

Como se pode perceber a partir dos excertos anteriores, o português, 

diferentemente dos europeus que habitavam o norte do continente, se adaptou muito bem 

ao clima tropical das américas. A rápida adaptabilidade do português ao clima tropical se 

tornou um fator positivo para a colonização brasileira; embora ainda houvesse relativa 

atenção dispensada à influência climática na formação das sociedades, essa influência é 

diminuída em CGS porque é dominada pela cultura, isto é, pelo conhecimento.  

Fora a interferência da cultura na natureza, ao atribuir ao português a boa 

adaptação a altas temperaturas, o discurso freyriano muda o foco, até então, facultado às 

condições climáticas e transfere-o para o colonizador, isto é, a adaptabilidade climática é 

concebida como uma capacidade que responsabiliza o colonizador pelo sucesso ou 

insucesso da colonização. Logo, não é o clima o problema, um determinante inevitável 

do fracasso, mas o sujeito que executa o processo de colonização. Por isso, as 

temperaturas altas deixam de ser as vilãs ou o anti-sujeito das terras americanas e passam 

a ser apenas uma característica destas terras. 

Além do clima, outro fator biológico ganhava os créditos pela decadência das 

sociedades: a mestiçagem. Havia, na época em que CGS foi lançado, uma crença de que 

a mistura racial trazia graves males tanto ao aspecto físico quanto ao cognitivo e moral 

dos indivíduos, operando como um determinante ainda mais ameaçador do que o clima. 

Denominado por Skidmore (2003, p. 48) como “racismo científico” e tendo como maior 

porta-voz da época os estudos realizados nos Estados Unidos, a ciência colaborava, e até 

certo ponto reificava e fortalecia o discurso da pureza racial como um ideal para os seres 

humanos, muitas vezes associada ao clima.  

 
[T]udo atribuem aos fatores raça e clima; nesse movimento de retificação deve 

ser incluída a sociedade brasileira, exemplo de que tanto se servem os 

alarmistas da mistura de raças ou da malignidade dos trópicos a favor da sua 

tese de degeneração do homem por efeito do clima ou da miscigenação. 

(FREYRE, 2006, p. 104) 

 

Nos Estados Unidos e em todas as outras colônias da América, como aponta 

Freyre em CGS, a colonização ocorreu seguindo esse critério de pureza racial. Indígenas 

e negros não se misturavam com os brancos, pois estes eram classificados como 

superiores e não deveriam se misturar com as raças inferiores. A política adotada durante 

a colonização desses países era a de exclusão, nos termos de Landowski (2012), que prevê 
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uma hierarquia entre os indivíduos baseada em suas diferenças e, a partir daí, uma 

separação dos diferentes.  

 
É certo que através de muito maior miscibilidade que os outros europeus: as 

sociedades coloniais de formação portuguesa têm sido todas híbridas, umas 

mais, outras menos. (FREYRE, 2006, p. 73) 

Semple nega (...) o caráter de genuína expansão étnica: parece-lhe que até hoje 

a colonização europeia e anglo-americana dos trópicos têm sido antes 

exploração econômica ou domínio político. (...) Abre Semple uma exceção 

para os portugueses que pela hibridização realizariam no Brasil obra 

verdadeira de colonização, vencendo a adversidade do clima. (FREYRE, 2006, 

p. 75) 

[P]olítica (...) de extermínio ou segregação seguida por largo tempo no México 

e no Peru pelos espanhóis, exploradores de minas, e sempre e desbragadamente 

na América do Norte pelos ingleses. (FREYRE, 2006, p. 79)  

 

A exclusão nega o outro, aquele que é diferente, para preservar uma identidade 

muitas vezes expressa por um nós, isto é, um grupo dominante. Nessa perspectiva, a 

diferença e o outro que a porta são compreendidos como uma ameaça que deve ser 

eliminada. Para isso, os sujeitos diferentes são sancionados negativamente porque não 

cumprem alguns acordos sociais, por exemplo, a cor da pele, a religião que professam, a 

língua ou mesmo o acento linguístico que proferem, e outros. Com essa sanção negativa 

o julgamento também agrega valores disfóricos, como a predisposição dos negros para a 

ignorância e para a violência, o extremismo de determinadas religiões, a estética e o uso 

da linguagem considerada ruim na fala de certos grupos de falantes, e outros tipos de 

julgamentos que dão forma, em geral, a preconceitos e estimulam a intolerância.  

Normalmente, os discursos intolerantes são movidos por paixões fortes 

consideradas como malevolentes, como o ódio, a revolta, a vingança, a antipatia e outras, 

e também por paixões provenientes do medo do outro, do diferente (BARROS, 2015, p. 

64). E, além da sanção cognitiva, sobrevém a sanção pragmática negativa que defende a 

punição do diferente. Uma das formas de operar a sanção pragmática se faz por meio da 

negação igualitária de direitos, deveres e de oportunidades, ou com ações radicais como 

a prisão, o exílio e até a morte.  

Associada à organização narrativa, Barros (2015) aponta quatro percursos 

temáticos e figurativos da diferença. O primeiro seria o de animalização da diferença 

tornando-a desumana devido à manifestação comportamental e a aspectos físicos; o 

segundo é a anormalidade do outro, que contraria alguns postulados tidos como 

“naturais”; o terceiro é o caráter doentio do diferente que opõe corpos sãos a corpos 
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doentes e loucos, tanto física quanto mentalmente; e, por fim, a imoralidade que o outro 

manifesta em sua falta de ética e de outros valores considerados como bons e corretos.  

As figuras que normalmente acompanham esses percursos temáticos seriam a do 

“mau cidadão, anormal, não humano, imoral, doente ou feio” (BARROS, 2015, p. 65). 

Nos termos de Zilberberg (2004), a exclusão se associa com a triagem que faz sucessivas 

operações para separar elementos. Exatamente o que ocorreu nas colônias americanas, 

excetuando o Brasil, pois desde o início essas colônias guiaram a formação de seu povo 

através de operações de triagem, e não de mistura.  

No Brasil as operações foram outras, e justamente por isso a colônia portuguesa 

foi interpretada, desde o seu primórdio, por vários escritores, em diferentes anos, com 

argumentos pessimistas e fatalistas sobre o seu futuro.  

 

Miguel Pereira e Belisário Pena, os que lamentam não sermos puros de raça 

nem o Brasil região de clima temperado o que logo descobrem naquela miséria 

e naquela inércia é o resultado dos coitos para sempre danados, de brancos com 

pretas, de portugas com índias. É da raça a inércia ou a indolência. Ou então é 

do clima, que só serve para o negro. E sentencia-se de morte o brasileiro porque 

é mestiço e o Brasil porque está em grande parte em zona de clima quente. 

(FREYRE, 2006, p. 97) 

 

Indo contra essa perspectiva, CGS investe com valores positivos a mistura, além 

do clima, como já vimos, pois o discurso contido na obra dialoga mais com a cultura ao 

invés de se concentrar apenas na biologia. A inovação nesse discurso reside na sua 

contrariedade dos argumentos derrotistas que traçavam o destino do país. Em relação ao 

povo, o sucesso da colonização portuguesa estava, precisamente, na harmoniosa 

convivência das etnias que, apesar da dinâmica colonial se basear na hierarquia racial, 

não houve segregações profundas, como o Apartheid nos Estados Unidos, nem 

hostilizações entre as etnias, como houvera, em geral, nas outras colônias americanas.  

 
No Brasil, (...) a sociedade capaz de tão notáveis iniciativas (...) foi uma 

sociedade constituída com pequeno número de mulheres brancas e larga e 

profundamente mesclada de sangue indígena. Diante do que torna-se difícil, 

no caso do português, (...) já de si duvidoso na sua pureza étnica e na sua 

qualidade, antes convencional que genuína de europeu – da capacidade de 

mestiço, formado desde o primeiro momento pela união do adventício sem 

escrúpulos nem consciência de raça com mulheres da vigorosa gente da terra. 

(FREYRE, 2006, p. 73) 

 

Ocasionado pela mistura constante desde o descobrimento do país, o Brasil é 

apresentado como harmônico e integrador. Nele, as culturas e características biológicas 

dos diferentes povos somaram-se para formar os brasileiros.  
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De qualquer modo o certo é que os portugueses triunfaram onde outros 

europeus falharam: de formação portuguesa é a primeira sociedade moderna 

constituída nos trópicos com características nacionais e qualidade de 

permanência. Qualidades que no Brasil madrugaram, em vez de se retardarem 

como nas possessões tropicais de ingleses, franceses e holandeses. (FREYRE, 

2006, p. 73-74) 

 

Contrária à exclusão, a colonização brasileira se deu com um outro tipo de relação, 

pois foi estabelecida no Brasil desde o seu descobrimento a agregação, de acordo com 

Landowski (2012). Esta, assim como a assimilação, prevê uma aceitação social, todavia 

não mascara as diferenças como o faz os processos assimilativos, mas defende a 

existência delas junto com a sua aceitação.  

 
Formou-se na América tropical uma sociedade (...) híbrida de índio – e mais 

tarde de negro – na composição. Sociedade que se desenvolveu defendida 

menos pela consciência de raça, quase nenhuma no português cosmopolita e 

plástico, do que pelo exclusivismo religioso desdobrado em sistema de 

profilaxia social e política. (FREYRE, 2006, p. 65) 

O Brasil formou-se, despreocupados os seus colonizadores da unidade ou 

pureza de raça. (...)  

O perigo não estava no estrangeiro ou no indivíduo disgênico ou cacogênico, 

mas no herege. Soubesse rezar o padre-nosso e a ave-maria, dizer creio-em-

Deus-padre, fazer o pelo-sinal-da-Santa-Cruz – e o estranho era bem-vindo no 

Brasil colonial.  

(...) o português esquece raça e considera seu igual aquele que tem religião 

igual à que professa (FREYRE, 2006, p. 91)  

 

Nesse sentido, as diferenças étnicas convivem e dialogam formando uma 

diversidade na qual o outro não é mais uma ameaça desestabilizadora da identidade, pois, 

contrariamente, ele contribui com novos valores para a construção da sociedade que, 

inclusive, dependeria justamente de seu desenvolvimento econômico e populacional. O 

contrato social estaria vinculado, no Brasil, à religião que deveria ser a católica, e não à 

raça.  

O catolicismo é considerado no discurso de CGS como o “cimento da nossa 

unidade” (FREYRE, 2006, p. 92), porém, é um catolicismo “mole” e corrompido, ainda 

em Portugal pelo contato com outra etnia e pela organização brasileira estruturada pelos 

senhores de engenho. Isto é, um sistema patriarcal no qual a religião também estaria 

submetida à casa-grande, aos mandos e desmandos dos senhores de engenho.  

 
[O] ar da África, um ar quente, oleoso, amolecendo nas instituições e nas 

formas de cultura as durezas germânicas; corrompendo a rigidez moral e 

doutrinária da Igreja medieval; tirando os ossos ao cristianismo, ao feudalismo, 

à arquitetura gótica, à disciplina canônica, ao direito visigótico, ao latim, ao 

próprio caráter do povo.  
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[S]endo que entre nós através das grandes famílias proprietárias e autônomas: 

senhores de engenho com altar e capelão dentro de casa (...); donos de terras e 

de escravos que dos senados da Câmara falaram sempre grosso aos 

representantes del-Rei (...) e clamaram contra toda espécie de abusos da 

metrópole e da própria Madre Igreja. (FREYRE, 2006, p. 66) 

 

O patriarcalismo estruturou a sociedade brasileira fazendo com que tudo 

dependesse do homem branco, inicialmente os portugueses e logo os seus descendentes, 

senhores proprietários de terras e de gente. Nesse sentido, não há descumprimento do 

contrato por parte dos diferentes, ou seja, dos indígenas e dos negros, pois todos eles se 

submetem ao branco, seja por vontade própria, seja por obrigação. A sanção torna-se, 

então, positiva e as paixões presentes no discurso são consideradas benevolentes, mesmo 

que o processo para conseguir a aderência a mesma religião seja proveniente de paixões 

malevolentes. Dito de outra forma, as paixões de benevolência predominam no Brasil 

como o resultado alcançado por uma integração bem elaborada do colonizador. 

 

[D]á à obra de colonização dos portugueses um caráter de obra criadora, 

original, a que não pode aspirar nem a dos ingleses na América do Norte nem 

a dos espanhóis na Argentina. (FREYRE, 2006, p. 77) 

No Brasil, iniciaram os portugueses a colonização em larga escala dos trópicos 

por uma técnica econômica e por uma política social inteiramente novas (...). 

[O] aproveitamento de gente nativa, principalmente da mulher, não só como 

elemento de trabalho mas como elemento de formação da família. (FREYRE, 

2006, p. 79)  

 

Nos discursos de agregação são apresentados contratos de mistura e de 

mestiçagem envolvendo uma diversidade e um pluralismo em qualquer aspecto, seja 

religioso, étnico, linguístico, sexual, econômico ou outros. Em CGS a diversidade aparece 

em mais de um aspecto, na alimentação, na religião, na linguagem, no comportamento e, 

principalmente, na sexualidade que impulsionou todos os outros. A mestiçagem é o tema 

principal de CGS e se fundamenta pela oposição pureza vs mistura/impureza, sendo a 

mistura, ou impureza, considerada como eufórica, enquanto a pureza é tratada como 

disfórica.  

Por sua vez, na perspectiva tensiva, os discursos de agregação são da ordem da 

mistura, se opondo à triagem. A mistura recebe espaço privilegiado em CGS por ser uma 

operação realizada no Brasil repetidas vezes. Como o discurso sustenta, o país é 

profundamente mestiço e essa seria a sua principal característica em meio as outras 

nações, o que diferencia os brasileiros. Todavia, quando tratamos de característica 

majoritária ou de diferenciação estamos operando a triagem, pois “o gesto triador é um 
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gesto criador de identidade” (BEIVIDAS; LOPES, 2012, p. 38). Então, só pode existir 

identidade devido às operações de triagem.  

Contudo, “só se fazem distinções, de um lado, à custa de misturas, do outro!” 

(ZILBERBERG, 2004, p. 74, ênfase do autor), significando que triagem e mistura se 

complementam na medida em que uma recai sobre a outra por meio de operações que as 

levam à exaustão. Isto é, toda mistura advém de uma triagem e toda triagem reincide em 

uma mistura. A mistura está para a alteridade, o diverso, o plural, assim como a triagem 

está para a identidade, a unicidade, o singular. Os processos de mistura e triagem estão 

intimamente relacionados aos de identidade e alteridade. Há, portanto, duas oposições 

fundamentais regendo o discurso de CGS, uma, como já vimos, da pureza vs 

mistura/impureza e a outra de identidade vs alteridade.  

A oposição fundamental de todo discurso está na base dos níveis propostos pelo 

percurso gerativo do sentido e gera valores, orientando, assim, todo o discurso. Desde 

Saussure (1995) entendemos que a língua opera devido as relações que posicionam 

termos como em uma rede na qual as diferenças tornam viáveis as identidades e, logo, o 

sentido. Portanto, a estrutura elementar de todo texto, para a semiótica, baseia-se nessa 

compreensão e, por isso, entende-se que há um nível profundo no qual encontramos a 

oposição fundamental que conduz todo o discurso.   

Como já observamos, em CGS há duas oposições fundamentais, a de identidade 

vs alteridade e a de pureza vs mistura, e esses termos podem, ainda, gerar outros termos 

“por uma operação de negação” (BARROS, 2001, p. 21). Então, identidade gera não-

identidade e alteridade, não-alteridade, da mesma forma que pureza gera não- pureza e 

mistura gera não-mistura. Os termos gerados pela negação são considerados 

contraditórios dos termos que os geraram. Estamos no âmbito da sintaxe do nível 

profundo, isto é, o “modo de existência da significação” (op. cit., p. 22).  

Ao observarmos a direção por meio da qual a relação entre os termos se dá 

entendemos como a narratividade se constrói, isto é, a “orientação das relações é a 

primeira condição da narratividade e pressupõe já um sujeito produtor de sentido” 

(BARROS, 2001, p. 22). A orientação pode ser realizada de duas formas, por negação ou 

por asserção. A direção fornecida pelas oposições fundamentais de CGS regida, 

considerando a identidade para a pureza e a alteridade para a mistura, temos um percurso 

que vai da identidade e pureza negando a não-identidade e a não-pureza e afirmando a 

alteridade e a mistura. 
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Em outras palavras, nega-se a identidade e a pureza, e afirma-se a alteridade e a 

mistura. Dessa forma, temos a disposição paradigmática dos termos posta no quadrado 

semiótico ao representar as relações semânticas que os termos estabelecem entre si. Por 

meio do quadrado semiótico podemos visualizar um percurso axiológico que contempla 

hierarquias entre as categorias semânticas.  

A axiologização ocorre devido à categoria tímica, que se compõe pela oposição 

entre eufórico e disfórico. Essa categoria abrange o sensível, correspondendo à repulsão 

ou atração dos seres diante do mundo natural. O sensível interfere no inteligível, podendo, 

inclusive, dominá-lo. No nível fundamental a categoria tímica confere valores ainda 

virtuais à categoria descritiva da sintaxe. São virtuais porque ainda não se relacionaram 

com um sujeito. Nas palavras de Barros (2001, p. 24), “[o]s termos da categoria semântica 

assim investidos são ditos valores axiológicos, e não apenas valores descritivos, e surgem, 

em relação à semântica narrativa, como valores virtuais, ou seja, não relacionados ainda 

a um sujeito”.  

Em CGS, como já vimos, as categorias semânticas que geram o texto são 

axiologizadas em /identidade/ e /pureza/ consideradas disfóricas opondo-se à euforia da 

/alteridade/ e da /mistura/. Estamos diante de um texto euforizante, pois vai da disforia à 

euforia (BARROS, 2001), uma euforia da mestiçagem na “formação da família 

brasileira”. 

 

Uma circunstância significativa resta-nos destacar na formação brasileira: a de 

não se ter processado no puro sentido da europeização. Em vez de dura e seca, 

rangendo do esforço de adaptar-se a condições inteiramente estranhas, a 

cultura europeia se pôs em contato com a indígena, amaciada pelo óleo da 

mediação africana. (FREYRE, 2006, p. 115)  

  

Inicialmente, a alteridade é afirmada em CGS por meio da mestiçagem dos 

próprios portugueses, os colonizadores do Brasil. Portugal, fruto de constantes conflitos 

territoriais entre povos de diferentes etnias, produziu um povo de caráter profundamente 

mestiço e antagônico entre os mouros e os germânicos. O passado de formação dos 

portugueses influenciaria o futuro dos brasileiros, ao passo que estes últimos teriam 

menos “consciência de raça, quase nenhuma no português cosmopolita e plástico” 

(FREYRE, 2006, p. 65), e seguiriam na colonização brasileira o mesmo processo de 

mistura pelo qual passaram.  

Freyre, no primeiro capítulo de CGS, traz argumentos de vários autores que já 

buscavam uma identidade para o povo português e, a eles, soma suas reflexões concluindo 
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a dificuldade em estabelecer essa identidade, pois seriam um povo profundamente 

miscigenado e indeciso entre as duas etnias de sua formação. Como ele diz, vivendo em 

uma “união profunda” que reestruturou todos os aspectos da identidade portuguesa. Tal 

fato fez dos portugueses um povo distinto dos outros europeus, isto é, estabeleceu uma 

distância entre eles e, além disso, tornou possível o sucesso da colonização brasileira, 

sucesso, como já vimos, que as outras colônias não partilhavam, de acordo com o 

discurso.  

Os portugueses teriam a miscigenação presente em sua formação como povo, 

mestiços de europeus e africanos. O fator responsável por existir a hibridização nos 

portugueses foram as relações sexuais inter-raciais frequentes entre os dois povos, 

europeus e africanos, mesmo com os constantes conflitos e guerras que existiam entre 

eles. A sexualidade era o único fator que aproximava as duas etnias.  

 
[O] constante estado de guerra (que entretanto não excluiu nunca a 

miscigenação nem a atração sexual entre as duas raças, muito menos o 

intercurso entre as duas culturas) (FREYRE, 2006, p. 66) 

 

Logo, o contato entre as duas etnias se iniciava devido à atração sexual que existia 

entre elas, entretanto esse contato influenciava o aspecto cultural de maneira que os 

costumes, a alimentação e a religião europeia foram afetados pela outra cultura, a 

africana. Porém, o discurso de CGS sustenta que os valores culturais das duas etnias não 

se misturavam, antes “revezavam-se”: 

 

Nem intransigentemente de uma nem de outra, mas das duas. A influência 

africana fervendo sob a europeia e dando um acre requeime à vida sexual, à 

alimentação, à religião; o sangue mouro ou negro correndo por uma grande 

população brancarana quando não predominando em regiões ainda hoje de 

gente escura; o ar da África, um ar quente, oleoso, amolecendo nas instituições 

e nas formas de cultura as durezas germânicas; corrompendo a rigidez moral e 

doutrinária da Igreja medieval; tirando os ossos ao cristianismo, ao feudalismo, 

à arquitetura gótica, à disciplina canônica, ao direito visigótico, ao latim, ao 

próprio caráter do povo. A Europa reinando mas sem governar; governando 

antes a África. (FREYRE, 2006, p. 66) 

Hegemonias e subserviências essas que não se perpetuavam; revezavam-se tal 

como no incidente dos sinos de Santiago de Compostela. Os quais teriam sido 

mandados levar pelos mouros à mesquita de Córdoba às costas dos cristão e 

por estes, séculos mais trade, mandados reconduzir à Galiza às costas dos 

mouros. (FREYRE, 2006, p. 66-67) 

 

Como podemos perceber, as duas culturas não se fundiam para formar outra como 

um resultado possível do processo de miscigenação, pois elas se alternavam, se 

revezavam. Assim, o antagonismo formou o caráter português e impossibilitou um tipo 
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unificado de caráter, posto que havia no português uma simultaneidade de oposições e 

contrastes formando a sua identidade.  

 
“Em vão se procuraria um tipo físico unificado”, notava há anos em Portugal 

o conde Hermann de Keyserling. O que ele observou foram elementos os mais 

diversos e mais opostos, “figuras com ar escandinavo e negroides”, vivendo 

no que lhe pareceu “união profunda”. (FREYRE, 2006, p. 67)   

 

A formação antagônica do caráter português reúne elementos que se mantêm em 

constante disputa, retirando a possibilidade de uma harmonia. Compreende-se, então, que 

essa identidade seria formada por forças que não se diluem uma na outra, mas que estão 

intimamente ligadas sem poder se separar. Como duas personalidades que coabitam no 

mesmo sujeito, não pertencendo inteiramente nem a uma, nem a outra, apesar de poder 

identificar os traços correspondentes às duas etnias. 

 
A indecisão étnica e cultural entre a Europa e a África parece ter sido sempre 

a mesma em Portugal (...) Espécie de bicontinentalidade que corresponde em 

população assim vaga e incerta à bissexualidade no indivíduo. E gente mais 

flutuante que a portuguesa, dificilmente se imagina; o bambo equilíbrio de 

antagonismos reflete-se em tudo o que é seu (...) (FREYRE, 2006, p. 67) 

Entre outros, verificou Ferraz de Macedo no português os seguintes 

característicos desencontrados: a “genesia violenta” e o “gosto pelas anedotas 

de fundo erótico”, “o brio, a franqueza, a lealdade”; “a pouca iniciativa 

individual”, “o patriotismo vibrante”; “a imprevidência”, “a inteligência”; “o 

fatalismo”, “a primorosa aptidão para imitar”. (FREYRE, 2006, p. 68) 

Considerando no seu todo, o caráter português dá-nos principalmente a ideia 

de “vago impreciso” (...) e essa imprecisão é o que permite ao português 

renunir dentro de si tantos contrastes impossíveis de se ajustarem (...) daí 

passar do “fatalismo” a “rompantes de esforço heroico”; da “apatia” a 

“explosões de energia na vida particular e a revoluções na vida pública”; da 

“ocilidade” a “ímpetos de arrogência e crueldade”; da “indiferença” a 

“fugitivos entusiasmos”, “amor ao progresso””, “dinamismo”... é um caráter 

todo de arrojos súbitos que entre um ímpeto e outro se compraz em certa 

indolência voluptuosa muito oriental, na saudade, no fado, no lausperene. 

(FREYRE, 2006, p. 68-69)  

 

Ao analisar o caráter português sob a perspectiva dos quatro estados aspectuais da 

mestiçagem para Zilberberg (2004), podemos compreender que a mistura que gera os 

portugueses encontra-se no estado denominado de contiguidade. Esse estado configura-

se como o começo da operação de mistura sendo, por isso, incoativo. Na contiguidade, 

mesmo tendo início o processo de mistura, é a triagem que domina a operação e, por essa 

razão, se torna possível identificar com facilidade as características provenientes da 

Europa e da África. Por isso também, o português tem a indecisão como principal 

característica, pois pode manifestar inteiramente uma característica em oposição direta à 

outra.  
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Com a dificuldade em precisar uma identidade para os portugueses, o discurso 

freyriano volta-se para a alteridade e a afirma por meio de figuras que expressam sua 

possibilidade, apresentando-a como algo bom. Por causa do contato das duas etnias, 

vários aspectos identitários do português foram melhorados, e o principal deles para a 

colonização brasileira foi a falta de preconceitos raciais que explica, até certo ponto, as 

relações sexuais frequentes entre os portugueses e as mulheres de outras etnias. 

Além da falta de preconceito, havia também a preferência por mulheres de outras 

etnias, consideradas exóticas. Havia, inclusive, a crença corrente entre os portugueses no 

mito da “moura encantada” como uma mulher de pele morena, com cabelos longos e 

lisos, que gostava de banhos em rios, algo semelhante ao que foi encontrado no Brasil 

com as indígenas.  

 
O longo contato com os sarracenos deixara idealizada entre os portugueses a 

figura da moura-encantada, tipo delicioso de mulher morena e de olhos pretos, 

envolta em misticismo sexual – sempre de encarnado, sempre penteando os 

cabelos ou banhando-se nos rios ou nas águas das fontes mal-assombradas – 

que os colonizadores vieram encontrar parecido, quase igual, nas índias nuas e 

de cabelos soltos do Brasil. Que estas tinham também os olhos e os cabelos 

pretos, o corpo pardo pintado de vermelho, e, tanto quanto as nereidas 

mouriscas, eram doidas por um banho de rio onde se refrescasse sua ardente 

nudez e por um pente para pentear o cabelo. (FREYRE, 2006, p. 71) 

 

Tal mito é evidenciado em CGS para justificar as intensas relações sexuais entre 

os portugueses e as indígenas, pois elas já estariam prefiguradas em um gosto popular dos 

homens de Portugal. A mesma preferência retorna durante a colonização com a aparição 

das mulatas, preferidas inicialmente pelos senhores brancos em detrimento das negras, e 

permanecendo no gosto popular brasileiro. 

 
Com relação ao Brasil, que o diga o ditado: “Branca para casa, mulata para f..., 

negra para trabalhar”; ditado em que se sente (...) a preferência sexual pela 

mulata. Aliás, o nosso lirismo amoroso não revela outra tendência senão a 

glorificação da mulata, da cabocla, da morena celebrada pela beleza de seus 

olhos, pela alvura de seus dentes, pelos seus dengues, quindins e embelegos 

muito mais do que as “virgens pálidas” e as “louras donzelas”. (FREYRE, 

2006, p. 72)  

 

Por sua vez, a indígena brasileira não foi forçada a ter relações sexuais com os 

portugueses. O discurso de CGS defende que elas também preferiam os portugueses 

motivadas pelo entendimento de que eles pertenciam a uma etnia superior e que, assim, 

poderiam melhorar a condição racial de seus filhos. Além do mais, as indígenas eram 
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polígamas e sexualmente “ardentes”, tendo um forte desejo sexual que não encontrava 

resistência nem religiosa, nem moral e nem mesmo social. 

 

As mulheres eram as primeiras a se entregarem aos brancos, as mais ardentes 

indo esfregar-se nas pernas desses que supunham deuses.  

[D]e solta libertinagem, sem batinas de jesuítas para abafarem-lhe a 

espontaneidade. (FREYRE, 2006, p. 161) 

 

Indo ao encontro da falta de limites sexual das indígenas está o português, mestiço 

e mais sensual, que já se acostumara à poligamia e à falta de consideração com os 

preceitos católicos reguladores das relações sexuais dos europeus. De acordo com o que 

foi exposto anteriormente, o catolicismo português não era ortodoxo nem cumpridor de 

todos os preceitos exigidos pela religião. E ao chegarem ao Brasil encontraram as 

condições ideais para se libertarem sexualmente, deixando de lado qualquer mando da 

religião.  

Os portugueses, além de menos ardentes na ortodoxia que os espanhóis e 

menos estritos que os ingleses nos preconceitos de cor e de moral cristã, vieram 

defrontar-se na América, não com nenhum povo articulado em império ou em 

sistema já vigoroso de cultura moral e material (FREYRE, 2006, p 157-158) 

Já afeiçoados à poligamia pelo contato com os mouros, os portugueses 

encontraram na moral sexual dos ameríndios o campo fácil onde expandir-se 

aquela sua tendência, de moçárabes (nos últimos dois séculos um tanto 

recalcada e agora de repente solta), para viverem com muitas mulheres. 

(FREYRE, 2006, p. 168)  

 

As relações sexuais entre as indígenas e os portugueses também são justificadas 

pela necessidade de povoar o Brasil, pois havia apenas homens portugueses nos primeiros 

anos, enquanto faltavam mulheres brancas. Por isso, o discurso de CGS aponta a 

importância da mulher indígena na formação da família brasileira, formando a primeira 

mistura étnica do Brasil.  

 
Por sua vez o invasor pouco numeroso foi desde logo contemporizando com o 

elemento nativo: servindo-se do homem para as necessidades de trabalho e 

principalmene de guerra, de conquista dos sertões e desbravamento do mato 

virgem; e da mulher para as de geração e de formação de família. (FREYRE, 

2006, p. 158) 

 

Com a escravidão esse cenário muda, pois das negras é retirada a escolha de ter 

relações sexuais com o senhor, restando a obrigação. Eram os senhores brancos que 

dominavam a vida no Brasil, e com os escravos não foi diferente. Mantendo a preferência 

por mulher exótica, os brancos, como os portugueses, preferiam as negras às brancas que 

eram suas esposas. A preferência era tão clara e explícita que, em muitos casos, provocava 
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ciúmes nas esposas gerando relações sádicas com as escravas por meio de torturas e 

ferimentos. 

 

Negras tantas vezes entregues virgens, ainda molecas de doze e treze anos, a 

rapazes brancos. (FREYRE, 2006, p. 399-400) 

Nas condições econômicas e sociais favoráveis ao masoquismo e ao sadismo 

criadas pela colonização portuguesa (...) e no sistema escravocrata de 

organização agrária do Brasil; na divisão da sociedade em senhores todo-

poderosos e sem escravos passivos é que se devem procurar as causas 

principais do abuso de negros por brancos, através de formas sadistas de amor 

que tanto se acentuaram entre nós; e em geral atribuídas à luxúria africana. 

(FREYRE, 2006, p. 404)  

 

As mulheres negras na colonização brasileira não possuiriam o mesmo apetite 

sexual que a indígena, sendo caracterizadas sexualmente “antes frias do que fogosas” 

(FREYRE, 2006, p. 398). Entretanto, no discurso freyriano, os excessos sexuais 

continuaram motivados pela escravidão, pois “[n]ão há escravidão sem depravação 

sexual” (FREYRE, 2006, p. 399). O discurso de CGS se posiciona de forma contrária à 

mentalidade de sua época, que atribui a sexualidade excessiva à mulher negra. O excesso 

sexual estaria, antes, na indígena e depois reapareceria na mulata.  

O advento da mulata aproxima a indígena e a negra por meio de características 

semelhantes pertencentes as duas. Apesar de estarem sob o regime de escravidão, pois as 

mulatas também eram obrigadas a ter relações sexuais com seus senhores, estas tinham o 

desejo por sexo e eram mais sensuais que as negras, se assemelhando mais às indígenas. 

Por outro lado, o branco também herda dos portugueses o gosto por mulher exótica e a 

mulata ganha a preferência porque além de ser exótica é mais voluptuosa. De todas essas 

relações surge o povo brasileiro, mestiço, portanto, por vários intercursos étnicos.  

 

 

4.2 Operações elementares da mestiçagem brasileira 

 

Ao seguir a perspectiva de Zilberberg (2004) em seu estudo sobre a mestiçagem, 

podemos compreender que a formação do Brasil se deu pela mistura de grandezas 

advindas de três classes: indígena, europeia e africana. De acordo com o autor, toda 

“mistura pressupõe a distribuição das grandezas em classes relativamente estáveis” (op. 

cit., p. 83).  

No caso da formação do Brasil temos, portanto, as grandezas étnicas das tribos 

indígenas da América do Sul pertencentes à classe dos indígenas antes da chegada dos 



86 
 

portugueses, sendo incluídos nessa classe todos os indígenas que habitavam o país; do 

português que pertencia à classe europeia na qual estão incluídas outras etnias que 

possuem traços semelhantes entre si; e do negro pertencente à classe africana que, 

semelhantemente às outras classes, era o lugar ao qual pertencia e no qual estavam outras 

grandezas semelhantes.  

Logo, podemos dividir as classes em Ci como a classe indígena, a classe europeia, 

Ce, e a classe africana, Ca. Descritas de outra forma as classes e suas grandezas podem 

ser simbolizadas como a seguir:  

 

Ci -> [tupinambás, guaranis, ianomâmis, xavantes, xerentes...] 

Ce -> [portugueses, espanhóis, italianos, franceses, holandeses...] 

Ca -> [iorubas, jejes, haussás, bantus, berberes...]  

 

Com a chegada dos portugueses ao Brasil, a miscigenação começou, a princípio 

entre a Ci e a Ce. A mistura é a comunicação e a transferência de uma grandeza entre 

classes, e esse processo pode ir do pertencimento à exclusão de uma grandeza ou, ao 

contrário, da aproximação à assimilação em uma classe. Nas palavras de Zilberberg 

(2004, p. 83), “a mistura [é] como transferência-transporte de uma determinada grandeza 

(...) de uma classe para outra classe receptora”.  

Considerando os portugueses uma grandeza, iniciou-se no Brasil o processo de 

mestiçagem com a aproximação portuguesa da classe indígena. Segundo Zilberberg 

(2004), quando uma grandeza se aproxima de uma classe à qual não é subordinada surge 

uma tensão, pois há a proximidade e, ao mesmo tempo, a não-subordinação a ela. A 

grandeza impõe uma presença à classe, está próxima mas não pertence a ela. Esse é o 

começo da mistura configurando a incoatividade desse processo, momento este chamado 

pelo autor de adjunção que pode ser descrito simbolicamente da seguinte forma: 

 

Ci -> [tupinambás, guaranis, ianomâmis, xavantes, xerentes...]] r [portugueses] 

 

Com a proximidade entre portugueses e indígenas o processo de mestiçagem passa 

para a fase que Zilberberg (2004) nomeia como amálgama. Nessa fase, a grandeza que 

era vizinha à classe começa a fazer parte dela, mas ainda gera uma tensão, pois o 

amálgama é considerado como a junção de elementos que não combinam entre si. Dito 

de outra forma, a grandeza advinda é estranha às demais já existentes na classe, “a 
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presença de Ω no interior de C1 é ‘bizarra’ ou, de modo mais familiar, ‘esquisita’” (op. 

cit., p. 85). Com a aproximação e uma vez no espaço da Ci, os portugueses começam a se 

misturar com os indígenas, sendo essas grandezas completamente diferentes e estranhas.  

Diferentemente de outras colonizações no continente americano, os portugueses 

se misturaram com as indígenas por meio de relações sexuais. De maneira geral, os 

indígenas brasileiros foram mortos, dizimados pela ação violenta dos portugueses em 

assassiná-los e roubar o que possuíam, entretanto os colonizadores não mantiveram uma 

política de extermínio dos nativos como foi adotada em outras colônias. Os portugueses 

dominaram para ocupar o território encontrado e, se necessário fosse, empregavam a 

violência.  

Nesse contexto as mulheres indígenas serviam sexualmente os portugueses, sendo 

representadas por Freyre (2006) como livres e, portanto, mantendo relações sexuais com 

os colonizadores por escolha própria e não por obrigação, como vimos anteriormente. 

Diferindo de outros autores, Freyre retira do cenário de ocupação do Brasil a violência e 

opressão exercidos pelos portugueses em relação aos indígenas ao indicar que a 

sexualidade entre as duas etnias era, além de consentida, almejada por ambas as partes, 

isto é, tanto pelos homens portugueses quanto pelas mulheres indígenas.  

E os homens indígenas pareciam não se importar com o envolvimento entre as 

mulheres de suas tribos e os novos habitantes de seu território, o que facilitava ainda mais 

o intercurso sexual entre portugueses e indígenas e, ao mesmo tempo, a dominação 

portuguesa de maneira geral. Nessa fase da mestiçagem as grandezas começam a se 

misturar, como foi dito acima, gerando o bizarro e o estranho dessa convivência. Esta fase 

é aspectualizada pela progressividade e pode ser simbolizada da seguinte forma: 

 

Ci -> [tupinambás, guaranis, ianomâmis, xavantes, xerentes...] + [portugueses]] 

 

Da mistura entre indígenas e portugueses surge outra grandeza, diferente das 

grandezas pertencentes à Ci e à Ce. Surgem os caboclos, filhos considerados bastardos e 

os primeiros mestiços do Brasil. Temos a liga, a última fase do processo caracterizada 

por Zilberberg (2004, p. 85), e aspectualizada pela terminatividade. A liga é o produto 

“da reabsorção da pluralidade inerente ao amálgama”, e pode ser representada, de acordo 

com o autor, da seguinte forma: 
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Ci -> [tupinambás, guaranis, ianomâmis, xavantes, xerentes...] + [portugueses] -> 

caboclos]] 

 

Da liga surge a assimilação, isto é, a grandeza que antes era diferente passa, agora, 

a admitir determinadas semelhanças com as outras grandezas pertencentes à classe na 

qual se inscreveu. Conforme Zilberberg afirma (2004, p. 85, ênfase do autor), “a grandeza 

Ω tende, na medida em que toda contiguidade durável atualiza uma similaridade, a 

assumir uma identidade disponível no interior de C1, como por exemplo [e]: [Ω -> e].”  

No Brasil, no início da colonização, os portugueses se aproximam dos indígenas 

vivendo de forma semelhante aos hábitos e aos costumes, adotando mulheres indígenas e 

com elas tendo filhos e, ao mesmo tempo, aproveitando o serviço que os homens 

indígenas ofereciam. Os primeiros portugueses vindos ao Brasil no começo da ocupação 

destas terras assumem uma identidade disponível dentro de Ci, porém, não são 

assimilados pelos indígenas porque eles não se tornam semelhantes às outras grandezas 

de Ci; ao contrário, eles impõem uma mudança a essa classe e se sobrepõem aos indígenas. 

 

Por sua vez o invasor menos numeroso foi desde logo contemporizando com o 

elemento nativo; servindo-se do homem para as necessidades de trabalho e 

principalmente de guerra, de conquista dos sertões e desbravamento do mato 

virgem; e da mulher para as de geração e de formação de família. (FREYRE, 

2006, p. 158) 

 

Com o contato entre as etnias, os portugueses começaram a dominar os indígenas 

que retrocediam diante da presença e da cultura branca. Zilberberg (2004, p. 82) 

argumenta que quando uma grandeza muda de classe, como os portugueses pertencentes 

à Ce mudaram para a Ci, na memória da grandeza que é extraída ainda permanecem 

discursos da classe a que pertencia. Dito de outra forma, a grandeza que deixa de fazer 

parte de uma classe, como os portugueses que vieram para colonizar o Brasil e deixaram 

de pertencer à Ce, continua subordinada à classe anterior por causa da memória, “já que 

o discurso compõe-se a todo instante com sua memória” (ZILBERBERG, 2004, p. 82). 

Essa subordinação pode permanecer durante um tempo ou restar para sempre.  

No caso brasileiro, segundo CGS, a memória portuguesa permaneceu para sempre 

como preponderante em detrimento das outras. Houve uma influência maior das outras 

classes na alimentação e na língua brasileira, porém, mesmo esses aspectos são, muitas 

vezes, mascarados pelo domínio da cultura ocidental. Prefigura-se, portanto, o surgimento 
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de uma nova classe devido à mudança das características tanto da classe indígena quanto 

da classe europeia.  

O surgimento da nova classe ocorre porque aparece uma grandeza resultante da 

liga que se torna “inclassificável” sendo, então, subtraída de Ci. Nas palavras de 

Zilberberg (2004, p. 83), quando uma grandeza se torna inclassificável ela “constitui por 

si só uma classe”. Surge a classe dos brasileiros, Cb, à qual serão incorporados os 

africanos e os mestiços resultantes da recursividade da mistura. Para CGS, o país começa 

a ganhar as suas primeiras características identitárias com a repetição das operações de 

mistura e, assim, começam também as operações de triagem em busca de uma identidade 

nacional (BARROS, 2015).  

 

 

4.3 Excessos sexuais e a produção de uma identidade nacional 

 

Primeiramente, Zilberberg (2004) entende que a mestiçagem é uma variedade da 

ordem da mistura que segue a orientação da interseção ou do cruzamento mais pertinente 

ao princípio da composição e de seu progresso do que ao de oposição, embora este último 

também seja pertinente a ela. A concepção de mestiçagem para Zilberberg (2001, p. 16, 

ênfase do autor) abrange todos os discursos e, inclusive, as teorias que operam como 

“triagens de mistura e mistura de triagens”.  

Da mesma forma, ao explicar a semiótica tensiva, Zilberberg (2004) considera que 

ela própria também opera misturando duas dimensões, a intensidade e a extensidade. A 

primeira da ordem do sensível e a segunda do inteligível. As duas dimensões são 

analisadas por meio de valências que seccionam intervalos de referência. A conjugação 

de uma valência intensiva com uma extensiva resulta em um valor, e a intensidade possui 

como intervalo de referência o par impactante x fraco unindo andamento e tonicidade, 

subdimensões da intensidade, e uma sintaxe entre ascendente e decadente.  

Por sua vez, o intervalo de referência da extensidade pode ser o par concentrado 

x difuso ou puro x impuro, correspondendo o difuso e o impuro àquilo que é misturado, 

miscigenado. As subdimensões da extensidade são a temporalidade e a espacialidade e 

sua sintaxe é executada por meio de triagens e misturas que sempre recaem uma na outra, 

sendo o que mais nos interessa nessa análise. O sentido resulta, então, da junção de uma 

medida intensiva com um número extensivo.  
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A gramática tensiva proposta por Zilberberg em seus estudos (FONTANILLE; 

ZILBERBERG, 2001; ZILBERBERG, 2004, 2006, 2011) propõe uma abordagem dos 

intervalos existentes no quadrado semiótico. Para isso, ela projeta em gráficos as 

dimensões geradoras do sentido, pertencentes ao afeto. Cabe lembrar que o afeto, para a 

semiótica tensiva, está na base e no aquém de toda significação, inclusive das estruturas 

profundas dos textos, e serve de parâmetro para reger as dimensões da intensidade e da 

extensividade.  

Além disso, a triagem mobiliza valores de absoluto como a unicidade, a 

singularidade, a exclusividade e outros, pois a triagem disjunge a “coexistência em 

alternância” (BARROS, 2015, p. 70). Enquanto a mistura “transforma a separação em 

coexistência” e visa valores de universo que se referem a difusão, a totalidade, a 

universalidade, etc. Portanto, a mestiçagem é resultado de operações de mistura e 

podemos perceber essas operações em CGS, assim como a pretensão de estabelecer 

valores de universo por meio de “um processo de equilíbrio de antagonismos”: 

 

Considerada de modo geral, a formação brasileira tem sido, na verdade (...), 

um processo de equilíbrio de antagonismos. Antagonismos de economia e de 

cultura. A cultura europeia e a indígena. A europeia e a africana. A africana e 

a indígena. A economia agrária e a pastoril. A agrária e a mineira. O católico 

e o herege. O jesuíta e o fazendeiro. O bandeirante e o senhor de engenho. O 

paulista e o emboaba. O pernambucano e o mascate. O grande proprietário e o 

pária. O bacharel e o analfabeto (...) o senhor e o escravo. (FREYRE, 2006, p. 

116)  

 

A transformação da separação em alternância é expressa por meio de classes que 

podem ser enumeradas e que contêm grandezas divididas entre elas (ZILBERBERG, 

2004). A divisão é instável posto que as grandezas podem transitar entre as classes, sendo 

somadas a outras e subtraídas daquelas de que faziam parte. As classes seguem os mesmos 

princípios de arbitrariedade e mutabilidade postulados por Saussure (1995) à língua. Em 

outras palavras, não há uma essência que configure as classes da forma como elas 

existem, algo que esteja aquém delas mesmas provando o caráter arbitrário de suas 

constituições; embora haja uma espécie de convenção que as mantém reunidas e que 

oriente a formação de determinadas classes e não de outras.  

As classes são mutáveis, entretanto seguem uma orientação interna e externa que 

garante a sua existência. Por isso, elas podem tanto vedar “a saída para aqueles que estão 

dentro”, como proibir “a penetração daqueles que estão fora” (ZILBERBERG, 2004, p. 

73). Classes pertencem às culturas e, seguindo o princípio da arbitrariedade e da 
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mutabilidade, elas se manifestam como um “fato”, de acordo com Zilberberg, provando 

que tudo o que leva a elas, na verdade, provém delas. Nas palavras do autor, “os discursos 

míticos de legitimação, os argumentos em seu favor, as demonstrações com vistas a 

dissimular o fato em direito, longe de levar até ela, procedem dela” (op. cit., p. 74), 

demonstrando que não há uma anterioridade, uma essência, ou um aquém às classes.  

A mestiçagem é resultado de uma operação da mistura e pressupõe uma 

combinação da variedade considera fraca em sua intensidade e forte em sua extensidade. 

No espaço tensivo a mestiçagem faz, portanto, uma curva inversa, se colocarmos em um 

diagrama, na qual o aumento de uma valência implica a diminuição de outra, e vice-versa. 

Por exemplo, se a mistura significa uma fraqueza na intensidade e uma ampliação da 

extensidade, a triagem corresponde exatamente ao contrário: quanto mais se seleciona e 

separa a variedade combinada, mais forte se torna a intensidade e mais concentrada a 

extensidade.   

Entretanto, Zilberberg (2004, p. 75) fala sobre o excesso de cada uma das 

valências. Para a triagem isso ocorre quando ela se torna “impraticável” e para a mistura 

quando há recursividade, ou repetição nas operações de mistura. A repetição de operações 

de mistura “age como um divisor cujo aumento provoca a diminuição, na mesma 

proporção do quociente” (op. cit.) e esse processo independe dos conteúdos semânticos 

investidos nas operações de mistura, assim como na triagem. Se a operação de mistura 

torna-se excessiva ocorre, então, a fusão, momento de assimilação e mistura plena no qual 

a mistura se torna tônica e é desfeita por uma triagem.   

Em outras palavras, o autor declara que qualquer processo que envolva essas 

operações ocorrerá da mesma forma, seja para misturas e triagens alimentícias, por 

exemplo, ou teóricas, culturais, animais, vegetais, etc. E, além de ter o mesmo 

funcionamento, o autor afirma que “quando a alternância [singular vs plural] é livre, o 

plural é depreciativo” (ZILBERBERG, 2004, p. 75).  

Portanto, podemos confirmar que a oposição dada pelo autor implica em outra 

bastante conhecida nos estudos culturais, qual seja, o par puro vs impuro ou na oposição 

encontrada em CGS, pureza vs mistura correspondendo a uma depreciação da mistura por 

outros discursos contemporâneos a CGS, porém como um esforço pela valorização da 

mistura no discurso freyriano.   

Como vimos anteriormente, na época em que Freyre escreve CGS a teoria que 

prevalecia era regida justamente pelo par puro vs impuro, caracterizando disfórica a 

impureza que provinha da mistura. Por isso, o Brasil era analisado através de uma 
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perspectiva pessimista que afirmava ser impossível seu desenvolvimento econômico, 

social e moral devido às misturas entre as etnias, que foram feitas recursivamente.  

No Brasil, visto na secção anterior, as relações sexuais não seguiam nenhuma 

regra ou dogma, isto é, nem mesmo a religião serviu como moderadora nessa questão. 

Pelo contrário, pois mesmo os padres esqueciam-se de seus juramentos e ordenanças e se 

deleitavam com as mulheres de qualquer etnia, gerando também filhos da mesma forma 

que fizeram, primeiramente, os colonizadores e, logo, os senhores de engenho.  

 

O europeu saltava em terra escorregando em mulher índia nua; os próprios 

padres da Companhia precisavam descer com cuidado, senão atolavam o pé 

em carne. Muitos clérigos, dos outros, deixaram-se contaminar pela 

devassidão. (FREYRE, 2006, p. 161)  

 

Foram relações livres as que ocorreram no Brasil desde o seu descobrimento. O 

Brasil passou, desde o início, por uma transformação da separação em coexistência sendo, 

por muitos anos, depreciado por isso. As oposições que estão no fundamento do texto de 

CGS seguem uma ordem valorativa contrária à mentalidade dos discursos de sua época 

na tentativa de valorizar positivamente a mistura para mudar a perspectiva do olhar até 

então lançado ao Brasil e inaugurar um ponto de vista.  

O texto de CGS recupera outros discursos feitos por viajantes e habitantes do 

Brasil que confessavam, na maioria das vezes, horrorizados, a permissividade sexual que 

ocorria no país. Não podendo ir contra esses discursos, CGS recorre a eles, todavia 

pretendendo mudar a categoria fórica de negativa (disfórica) para positiva (eufórica).  

Por um lado, é possível compreender que CGS se propõe como um discurso que 

contribui para a aceitação social e cumpre esse papel, em determinada medida, ao 

inaugurar um olhar positivo para a mestiçagem. Por outro lado, é possível perceber a 

configuração de uma identidade nacional pretendida pelo discurso. Mesmo valorizando 

positivamente a mestiçagem dos portugueses, o discurso de CGS aponta essa mistura em 

uma fase considerada esquisita, bizarra, pois eles estariam na fase progressiva do 

“amálgama” na qual os elementos não combinam e causam estranheza. 

Diferentemente, a mestiçagem brasileira estaria um passo à frente da dos 

portugueses, em uma fase terminativa da mistura considerada como “liga”. Nela os 

elementos possuem uma semelhança apesar de não estarem completamente unidos. A 

união acontece com a fusão e, consequentemente, a assimilação. Nessa fase tem-se a 

mistura plena e, então, as operações de misturas feitas começam a ser desfeitas pelas 
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operações de triagem. O Brasil do discurso de CGS é um lugar harmonioso e integrador, 

pois soube amortecer as diferenças e equilibrar os antagonismos. Enfim, um Brasil em 

fusão a caminho de uma identidade, isto é, de um processo de triagem. Comparado a 

Portugal, o Brasil estaria, então, um passo à frente no processo de formação da identidade 

nacional. 

[A]gindo sempre, entre tantos antagonismos contundentes, amortecendo-lhes 

o choque ou harmonizando-os, condições de confraternização e de mobilidade 

social peculiares ao Brasil: a miscigenação (FREYRE, 2006, p. 117) 

 

A fusão recebe, então, a valorização positiva por meio da recursividade da mistura 

que, mesmo em excesso e chegando a uma mistura plena, a fusão é considerada como a 

justa medida no discurso de CGS. Há uma ambiguidade no discurso freyriano ao valorizar 

a mestiçagem e ao mesmo tempo se distanciar de Portugal e de outros países para criar 

uma identidade. O que percebemos ocorrer nesse discurso é a concessão de contrários, ou 

o aparecimento do termo complexo. O termo complexo aparece em vários discursos de 

aceitação social no Brasil, pois pretende-se considerar as diferenças e ao mesmo tempo 

abrigá-las dentro de uma identidade nacional.  

 

4.4 Manipulações e sujeitos transformadores da narrativa 

As narrativas são formadas por transformações de estados que podem ser descritas 

em atos analisados pela semiótica a partir do fazer-ser de um sujeito. Esse modo de fazer 

se deve à maneira como o sujeito age no mundo em busca de determinados valores que 

são investidos no objeto de seu desejo. Com o sujeito e o objeto-valor forma-se o 

enunciado elementar da narrativa; em outras palavras, o investimento semântico mínimo 

que garante a existência da narrativa está vinculado à transitividade estabelecida entre os 

actantes sujeito e objeto, responsáveis por gerar as transformações da narrativa. Para 

encontrar o objeto-valor, é preciso observar tanto os investimentos que o sujeito opera em 

determinado objeto quanto a posição deste sujeito em relação a esse objeto.  

A partir desse investimento semântico mínimo, outros investimentos considerados 

complementares à transitividade aparecem e garantem a dinâmica da narrativa: a junção, 

que caracteriza a relação do sujeito com o objeto-valor como em disjunção ou em 

conjunção, e a transformação, que diferencia enunciado de estado e enunciado de fazer. 

Então, a narrativa se torna uma “sucessão de estabelecimentos e de rupturas de contratos 
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entre um destinador e um destinatário, de que decorrem a comunicação e os conflitos 

entre sujeitos e a circulação de objetos-valor” (BARROS, 2001, p. 28).  

Os enunciados de estado correspondem à relação de junção do sujeito com o 

objeto de desejo. Tal relação pode ser de disjunção ou de conjunção. Esses modos de 

relação do sujeito com o objeto não são nem fixos e nem rígidos durante a narrativa, ao 

contrário, eles devem ser alterados mais de uma vez em determinados momentos da 

narrativa modificando o estado do sujeito que ora entra em disjunção, e ora entra em 

conjunção. A mudança de um estado para outro, de conjunção para disjunção e vice-versa, 

deixa de ser um enunciado de estado para tornar-se um enunciado de fazer.  

Portanto, entendemos que a narrativa é uma “sucessão de estados e transformações 

responsável, nessa instância, pela produção do sentido” (BARROS, 2001, p. 31), sendo o 

enunciado do fazer a garantia da movimentação narrativa. Se o enunciado de fazer é o 

responsável pela dinâmica do texto, “[p]ode-se afirmar que, nesse caso, o enunciado de 

fazer é um enunciado modal, pois é aquele que rege ou ‘modaliza’ um enunciado 

descritivo que, em um programa narrativo, é o enunciado de estado” (PEIXE, 2009, p. 

22). Os enunciados que alteram outros enunciados são chamados de modais, e os que são 

alterados são chamados de descritivos.  

Com a regência de um enunciado de fazer sobre um enunciado de estado surgem 

os programas narrativos, denominados como PNs. Eles são as menores unidades de 

operação de uma narrativa; portanto, correspondem à parte elementar da sintaxe narrativa. 

“Uma sequência de PNs, por sua vez, caracteriza o percurso narrativo” (PEIXE, 2009, p. 

22). A sintaxe narrativa também pode ser descrita através da fórmula:  

PN = F[S1 → (S2 ∩ Ov)]          ou          PN = F[S1 → (S2 U Ov)]9            

Em uma narrativa é possível que existam vários PNs que podem ser considerados 

e analisados de acordo com a junção, ou de acordo com o valor que é investido no objeto, 

                                                           
9 F = função  

→ = transformação 

S1 = sujeito do fazer 

S2 = sujeito do estado  

∩ = conjunção 

U = disjunção 

Ov = objeto-valor               
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ou com a complexidade do programa narrativo, ou, ainda, quanto à relação estabelecida 

entre o sujeito e os actantes narrativos. Os PNs são categorizados como programa de 

aquisição reflexiva ou apropriação, de aquisição transitiva ou doação, de privação 

transitiva ou espoliação, e de privação reflexiva ou renúncia. Segundo Barros (2001, p. 

33), “todo programa narrativo projeta um correlato, ou seja, o programa de doação 

corresponde, em outra perspectiva, ao programa de renúncia, da mesma forma que o 

programa de apropriação é concomitante ao programa de espoliação”.  

Em CGS encontramos, resumidamente, PNs divididos em PNs de base que regem 

outros PNs de uso. O primeiro PN de base é o de apropriação, que orienta PNs de uso da 

exploração da terra e da gente que nela habitava, PNs que estão presentes também na 

Carta. O segundo PN de base é o da colonização, que rege os PNs de uso da escravidão 

pertencentes à estabilização do Brasil como uma colônia de Portugal. Nos PNs de 

apropriação e de exploração da terra e da gente vemos os indígenas em conjunção com a 

terra e com tudo o que nela há, e os portugueses como o sujeito do fazer que deseja entrar 

em conjunção com a terra e desapropriá-la dos indígenas, dominando-os.  

Ao ocupar o Brasil e explorar a extração de madeira, os portugueses 

desestabilizam a relação que os indígenas mantinham com a terra. O domínio português 

sobre os homens indígenas ocorre com a utilização do serviço indígena para o comércio 

da madeira e com o extermínio das tribos quando eles se envolviam, ou não, em conflitos. 

Ao mesmo tempo, as mulheres indígenas são utilizadas nas relações sexuais e na 

formação de família para o povoamento, além de contribuírem para a economia com seus 

serviços domésticos e no plantio.  

Então, a narrativa de CGS começa com um enunciado de estado: os indígenas 

viviam na terra em estado de conjunção com ela, isto é, com tranquilidade e aproveitando 

livremente de seus recursos, de acordo com sua cultura. O primeiro PN tem os indígenas 

como sujeito de fazer e de estado em conjunção com a terra em que habitavam e com a 

tranquilidade de viverem conforme os seus costumes.  

Após a descoberta das terras americanas, a situação dos indígenas muda porque 

eles entram progressivamente em disjunção com a terra, pois os portugueses começam a 

ocupá-la e dela extrair recursos. Eles utilizam o trabalho indígena dos homens para a 

extração de madeira em troca de objetos de pouco valor e de bebidas alcóolicas, 
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provocando uma mudança na forma de vida dos indígenas e alterando a relação que eles 

mantinham com a terra. Temos o segundo PN da narrativa no qual os portugueses, sujeito 

do fazer, transformam a relação dos indígenas, sujeito do estado, com a terra e com os 

valores de sua própria cultura fazendo com que estes entrem em disjunção com o objeto-

valor. 

Segundo o discurso de CGS, os portugueses rapidamente conseguiram manipular 

os indígenas desfazendo o estado de conjunção com a terra que, antes, pertencia aos 

indígenas por encontrarem no Brasil uma população considerada menos evoluída, menos 

civilizada e menos estruturada como sociedade. Assim, portugueses exploram os homens 

indígenas para que esses, por sua vez, explorem a terra. Aos homens, foi exercida uma 

manipulação por tentação, pois com objetos os portugueses trocavam o trabalho deles na 

extração de madeira.   

Toda manipulação caracteriza a ação de um sujeito sobre outro sujeito com o fim 

de persuadir o manipulado para desenvolver o programa estabelecido. Por isso, a 

manipulação articula um fazer persuasivo por parte do manipulador e um fazer 

interpretativo do sujeito manipulado (BARROS, 2001; GREIMAS; COURTÉS, 2012). 

Envolvendo dois sujeitos, a manipulação é contratual, estabelece-se um contrato entre 

manipulador e manipulado, e modal, pois são passados valores modais para a capacitação 

do sujeito manipulado em realizar a ação. 

Na manipulação por tentação, a persuasão é feita pela modalidade do poder e é 

considerada pragmática, pois o manipulador mostra poder ao oferecer ao sujeito objetos 

com valores culturais considerados positivos. A partir da manipulação por tentação, o 

sujeito é modalizado por um querer-fazer que o impele à realização da ação, ele passa a 

querer efetuar o PN para obter aquilo que o outro tem e lhe ofereceu.  

A relação dos portugueses com as mulheres indígenas não deixou de ser 

semelhante à dos homens em alguns aspectos, como, por exemplo, na manipulação, feita 

também por tentação. Porém, um dos objetivos era diferente, o de manter relações sexuais 

com as indígenas em troca de objetos de pouco valor. Com essas relações, filhos surgiam 

e contribuíam para o povoamento da terra descoberta e com a dominação portuguesa.  

As indígenas, muitas vezes, ocuparam a posição de esposas dos portugueses, 

mesmo que esses tivessem várias mulheres, e além de cuidarem deles e dos filhos, 
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cuidavam igualmente do trabalho agrícola, serviço para o qual os homens indígenas não 

se mostraram afeitos. A relação feminina na narrativa desenvolve outros PNs importantes 

para o discurso de CGS, que, veremos de forma mais detalhada adiante. 

Por meio da manipulação por tentação efetuada nos indígenas, de forma geral, isto 

é, homens e mulheres, que se tornam sujeito do fazer, os portugueses entram em 

conjunção com a terra e com o usufruto de seus recursos, e passam a ser sujeito de estado. 

Forma-se o terceiro PN da narrativa e delineia-se o PN de base da apropriação da terra e 

das gentes usando os outros PNs anteriores de exploração para esse fim.   

O outro PN de base em CGS é o da colonização, que gera outros dois PNs 

englobando a escravidão, desenvolvida alguns anos após o descobrimento do Brasil e 

quando os indígenas já quase não existiam mais, ou porque foram extintos ou porque 

foram incorporados à nova cultura. A mulher indígena se uniu ao português e começou, 

desde o início do Brasil, o processo de mestiçagem, enquanto o homem indígena morreu 

em lutas ou migrou para outros lugares, como para o interior do país acompanhando 

bandeirantes ou fugindo do domínio dos portugueses. Então, na medida em que o Brasil 

começa a desenvolver atividades agrícolas, para as quais os indígenas demonstraram não 

serem aptos, faz-se a necessidade de mão-de-obra escrava.  

O sistema de trocas de objetos por serviço deixa de ser o mais adequado e entra 

em cena a dominação escravagista. Negros começam a ser trazidos da África para se 

tornarem escravos no Brasil e configura-se o quarto PN global da narrativa. Portugueses 

como sujeito do fazer importam africanos para o Brasil, sujeito de estado, disjungindo-os 

do objeto-valor, a terra natal, a África, e a liberdade. Assim, o processo de colonização 

ganhou peso e forma apoiado na escravidão. Outro PN da escravidão se desenvolve, o 

quinto, com o sujeito de fazer e de estado no mesmo ator, o senhor branco brasileiro ou 

português em conjunção com seu objeto-valor, o escravo. 

Estabelecida a escravidão e a ampliação dos poderes dos homens brancos, em 

CGS encontramos o contexto nordestino dos engenhos, percebemos a formação do PN da 

colonização, o sexto, a partir da conjunção dos senhores de engenho com o poder, a 

riqueza e a dominação não só dos negros, sujeito do fazer, mas de toda a sociedade 

brasileira, isto é, sobre os escravos, sobre a esposa, sobre os filhos e, inclusive, sobre a 

igreja e a metrópole. Ele torna-se o sujeito de estado em conjunção com o objeto-valor 
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que, agora, deixa de ser apenas a terra e passa a ser mais abrangente, englobando a 

detenção total de poder tanto econômico quanto social, sendo a escravidão e a dominação 

dos negros o motor do poder dos brancos. É a estruturação de uma sociedade patriarcal.  

Logo, a configuração dos PNs de colonização e de escravidão se dá com um 

sujeito de fazer, o senhor de engenho, que quer estar em conjunção com o seu objeto-

valor, isto é, o poder e os benefícios que ele traz, e que deve manipular o sujeito de estado, 

toda a sociedade, para continuar no mesmo estado de junção em que está. Para a 

realização do PN de base, os PNs da escravidão são postos em ação e se tornam eficientes 

para assegurar a colonização. Ao final, no último PN, os escravos, sujeito do fazer, 

garantem a manutenção do estado dos senhores ao entrarem em disjunção com o objeto-

valor liberdade e a terra natal e passarem a ser completamente dominados. Os PNs da 

escravidão garantem a conquista do poder pelos senhores de engenho e a manutenção 

dessa conjunção. 

A manipulação nos três últimos PNs é feita por intimidação pelo senhor de 

engenho. A intimidação propõe valores negativos, como a ameaça, e mobiliza a 

modalidade do poder. O homem branco pode fazer com que o negro, sujeito do estado, 

cumpra o PN que foi estabelecido para ele e, então, trabalhe, apanhe, seja torturado e até 

morto, se transformando em sujeito do fazer para garantir a conjunção dos brancos. Tudo 

isso sem o recebimento de salário ou o reconhecimento do trabalho prestado, e com a 

impunidade do senhor de engenho sobre qualquer lesão praticada contra os escravos.  

As mulheres, tanto as indígenas como as negras e as mestiças, ganham papel de 

destaque e largo espaço no discurso de CGS, seja por sustentarem a formação da 

sociedade brasileira, seja por questões sexuais, ou ainda por influenciar a produção de 

traços distintivos na identidade brasileira, como a comida e a língua. É possível perceber 

em CGS o desenvolvimento de PNs específicos das mulheres, demonstrando a 

importância que elas tiveram para a formação do país. 

Com as mulheres percebemos o mesmo PN inicial de todos os indígenas, a 

conjunção com a terra e seus recursos, com seus hábitos e com a tranquilidade das vidas 

que levavam. Tanto homens quanto mulheres são, no PN1 visto anteriormente, sujeito de 

fazer e de estado. Com o contato dos portugueses com a terra e com os nativos começa, 

além da exploração da terra e do serviço masculino, uma exploração da mulher, 
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inicialmente, sexual na medida em que elas serviam para suprir as “necessidades” sexuais 

dos portugueses que chegaram sem suas esposas em uma terra onde só havia mulheres 

indígenas.  

E, ao mesmo tempo, elas serviam os propósitos do PN de base de apropriação 

porque povoaram em grande parte a terra por meio do estabelecimento de família com os 

portugueses. A exploração sexual é manipulada por tentação utilizando os mesmos 

objetos de troca que eram usados para negociar o trabalho dos homens.  

Todavia, a relação que os portugueses estabelecem com as mulheres indígenas é 

diferente em alguns aspectos daquela estabelecida com os homens. Como já foi dito, a 

mulher indígena também é manipulada pelos portugueses por tentação, com a troca de 

objetos de pouco valor por relações sexuais. Porém, a tentação não predomina nessas 

relações, pois há outra manipulação feita pelas próprias mulheres sobre os portugueses, 

uma manipulação por meio da sedução. 

Nas descrições da relação entre os portugueses e as mulheres indígenas aparecem 

outros fatores como motivação para as relações sexuais entre as duas etnias: a poligamia 

natural das indígenas, a forte sensualidade nata, a falta de regras para limitar ou controlar 

a volúpia, e o desejo delas de pertencerem a uma raça superior. Embora ocorrendo as 

trocas de objetos, a mulher indígena é descrita em CGS como uma mulher livre em sua 

escolha de deitar-se com os portugueses, como alguém que encontra nos portugueses o 

mesmo ardor sexual, pois o homem indígena é descrito como alguém com dificuldade de 

excitação, e a superioridade de raça cobiçada por elas.  

A partir da transformação efetuada pelos portugueses com a sua chegada, 

identifica-se o PN(a) no qual a mulher indígena procura o português para ter relações 

sexuais com ele. As indígenas tinham o interesse em unirem-se com os portugueses tendo 

base nos motivos ditos anteriormente que podem ser resumidos em dois: o primeiro 

corresponderia ao desejo de satisfazer a excitação que sentiam, e o outro relativo à 

conjunção com a superioridade tanto genética quanto sexual dos portugueses. No discurso 

de CGS a mulher indígena é apresentada como alguém que planeja uma ação para obter 

determinado fim, além de ser livre para escolher ter ou não ter relações sexuais com os 

portugueses. 
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Houve, portanto, uma manipulação feita por sedução pelas indígenas que as 

moviam para ter relações sexuais com os portugueses, porque elas desejavam entrar em 

conjunção com os valores de superioridade tanto racial ao terem filhos com os europeus 

quanto sexual ao aproveitarem da virilidade dos homens estrangeiros. Somando esses dois 

aspectos da superioridade branca, as indígenas adquiriam características românticas e 

platônicas ao idealizar os portugueses.  

Nesse sentido, apesar das trocas feitas pelos portugueses, a narrativa revela um 

manipulador em segredo das mulheres indígenas: elas mesmas, pois já possuíam valores 

de grande luxúria e sensualidade, além das intenções de melhoramento de raça. São as 

indígenas que inscrevem os valores em seu objeto de desejo: o homem branco. De sua 

posição inicial como sujeito de estado, as mulheres indígenas tornam-se, igualmente, 

destinador delas mesmas e sujeito de fazer ao aceitarem os valores determinados pelos 

portugueses que, antes eram sujeito de fazer e, agora, convertem-se em sujeito de estado 

na relação que desenvolvem com as mulheres.  

A manipulação por sedução mobiliza a modalidade do saber e é considerada 

cognitiva porque persuade o manipulado ao mostrar o que o manipulador pensa de sua 

competência modal. O manipulador manifesta sob a forma de juízos aquilo que sabe do 

manipulado, impelindo-o à ação. Assim como a tentação que mobiliza valores positivos, 

a sedução manifesta juízo positivo mostrando uma imagem positiva da competência do 

sujeito manipulado. As indígenas sabem que são bonitas e que atraem os portugueses e, 

por isso, elas já são sujeitos competentes para realizar a ação e, então, revelam querer-

fazê-la.  

Percebe-se que, em um caso, as mulheres são consideradas extremamente sensuais 

e sem restrições quanto às práticas sexuais, ao mesmo tempo em que elas recebem o traço 

de submissão sexual e de gênero como algo próprio de sua natureza. Dito de outra forma, 

é por livre vontade das mesmas, sem a imposição dos portugueses que elas escolhiam se 

deitar com eles mesmo quando não haviam trocas de objetos; que elas pulavam para suas 

redes e não se importavam se eles já haviam se deitado com outras; que elas tinham a 

necessidade de tomarem banhos frequentes por serem “ardentes” em sua sensualidade; e 

que elas sonhavam com o amor e com filhos de uma raça superior a elas. Se delineiam 

em torno da mulher indígena os traços temáticos da sensualidade, da luxúria, da beleza, 

da libertinagem, da submissão e da ingenuidade, como veremos melhor mais adiante.   
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Uma vez em conjunção com o objeto de valor, o sexo com os portugueses, as 

indígenas se tornam sujeito de estado enquanto os portugueses usufruem, num primeiro 

momento, sexualmente delas e, num segundo, economicamente. Forma-se um novo PNb. 

Eram as indígenas que, em sua tribo, realizavam as tarefas rotineiras de estabilidade e 

manutenção da aldeia, mesmo que elas fossem pesadas, pois elas cuidavam do plantio e 

da colheita de alimentos, da manutenção dos alimentos e do seu preparo para comer, da 

responsabilidade pelos filhos e os carregavam nas costas para onde fossem e da 

organização da aldeia em geral, porque eram os homens que iam para as guerras enquanto 

elas permaneciam na aldeia. 

Nesse sentido, as mulheres foram de grande importância para os primeiros colonos 

do Brasil porque, além de povoarem a terra e reduzirem a escassez de gente, elas 

ajudavam na apropriação e na estabilização do país como uma colônia de Portugal, 

produzindo, inclusive, recursos financeiros para isso. No momento em que a extração de 

madeira começou a diminuir, a agricultura iniciou-se como atividade econômica 

privilegiada na colônia e os homens indígenas não se mostravam aptos para realizar esse 

tipo de serviço, mesmo a troca de objetos não era capaz de motivá-los a trabalhar nas 

lavouras.  

O discurso de CGS apresenta os homens indígenas como pessoas desacostumadas 

com a rotina e com o trabalho que não fosse para o consumo próprio ou para a proteção, 

como antes eles faziam na aldeia, caçavam, pescavam, guerreavam. Os cuidados com a 

terra e com a plantação era uma tarefa feminina, por isso a adaptação tão certa das 

mulheres indígenas nas lavouras e a fuga dos homens para lugares onde os colonos não 

haviam ainda chegado, isto é, para o interior do Brasil. 

Da indígena se salvaria a parte por assim dizer feminina de sua cultura. Esta, 

aliás, quase que era só feminina na sua organização técnica, mais complexa, o 

homem limitando-se a caçar, a pescar, a remar e a fazer guerra (FREYRE, 

2006, p. 172)  

O trabalho feminino na aldeia era mais complexo e completo, tinha mais 

responsabilidade e tarefas. Por esse motivo, as mulheres se adaptaram bem na colônia. 

Unida ao seu objeto-valor, o sexo com os portugueses por razões libidinosas e genéticas, 

e já acostumada aos trabalhos que o início da colônia demandavam, a indígena se 

submeteu aos mandos dos homens portugueses. O domínio do português sobre as 
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mulheres não se restringia apenas ao serviço, mas também ao sexo. O discurso freyriano 

mostra a união harmoniosa do sadismo do português com o masoquismo da indígena.  

Com a dominação portuguesa tanto dos homens, como vimos anteriormente, como 

das mulheres, os PNs se encontram em um já mencionado, o PN3 que é o PN de base da 

narrativa. Os portugueses, sujeito de estado, estão em conjunção com a dominação da 

terra e das gentes que nela habitavam. E os indígenas se tornam o sujeito de fazer que 

garante a apropriação e dominação da terra e dele mesmo. Vale ressaltar que apenas as 

indígenas são descritas em CGS como dominadas pelos portugueses, e ainda por opção, 

pois os homens ou fugiram para não trabalharem com os serviços que não estavam 

habituados, ou foram mortos pelos portugueses. De qualquer forma, eles não se 

submeteram como as mulheres e deles, segundo o discurso freyriano, quase não foi 

herdado nada para a cultura brasileira, nem mesmo a genética, que viria apenas da mistura 

entre o português e a indígena.  

A narrativa se desenvolve com a vinda dos escravos para o Brasil, PN4, e um novo 

PN(c) feminino se desenvolve, agora, com a presença das negras. Todos os escravos já 

chegavam ao Brasil dominados por meio da violência. A manipulação feita mobilizou o 

poder porque se manifestou pela intimidação, eles não tinham outra escolha a não ser 

apanhar, serem torturados ou mortos. E as mulheres negras se tornaram objetos nas mãos 

dos portugueses e brasileiros brancos, os seus donos, isto é, homens nascidos no Brasil, 

que não eram mestiços porque descendiam dos portugueses, de pai e mãe brancos.  

Os escravos eram posse de seus senhores, assim como as terras e as propriedades, 

portanto, o PNc é concomitante com o PN5 da narrativa global, pois os portugueses e os 

brancos, sintetizados no ator “senhores”, possuíam os escravos como posses suas no PN5. 

Nesse PN estavam incluídas as mulheres negras, porém o PNc evidencia uma relação a 

mais que os senhores desenvolviam com as mulheres, isto é, algo que os homens escravos 

não faziam: a posse das escravas se estendia não apenas ao serviço, mas também em 

relação ao sexo.  

Como escravas, as negras deveriam se submeter e suportar qualquer tipo de 

condição estabelecida nas relações sexuais com seus senhores. Elas deveriam aceitar sem 

reclamar. Assim como as indígenas suportaram o sadismo dos portugueses, as negras 

também o deveriam fazer. Entretanto, o contraste entre elas está justamente na falta de 



103 
 

escolha que as negras tinham, à diferença das indígenas, que são descritas na narrativa 

como masoquistas nas relações sexuais. Nesse sentido, as negras não seriam masoquistas, 

mas obrigadas a suportar o sadismo de seus donos.  

Mais dois PNs femininos se desenvolvem na narrativa, porém, ambos estão 

incluídos no PN6 que garante a colonização. Recordando o PN6, temos os senhores em 

conjunção com a riqueza, com o controle, com o poder e os escravos como o sujeito de 

fazer que garante a conjunção dos senhores. Eles trabalham e se mantêm sob o julgo dos 

brancos e, assim, tornam possível a colonização. Nesse sistema escravocrata, surgem 

filhos das relações dos brancos com as negras. Os mulatos continuam escravos, na mesma 

condição da mãe que também é escrava, e no caso das mulheres mulatas há também a 

exploração sexual. 

As mulatas tornam-se sujeito do fazer, entrando no sistema de manutenção da 

colonização, sendo adicionadas em seu percurso as relações sexuais com os seus 

senhores, da mesma forma que as negras e diferindo do percurso dos mulatos. Contudo, 

retorna um elemento, a disposição das mulatas para o sexo. Diferentemente das negras, 

que são descritas na narrativa com a falta de vontade em ter relações sexuais com seus 

donos, as mulatas relembram as indígenas que se compraziam nessas relações. Embora 

com menos poder de escolha que as indígenas, as mulatas também seriam mais libidinosas 

como aquelas e se satisfaziam com o sexo com os senhores, tendo, da mesma forma, uma 

predisposição masoquista como a indígena possuía.  

Outro elemento que retorna das indígenas nas mulatas é a beleza. Na verdade, a 

beleza das indígenas é superada nas mulatas. É possível perceber traços semelhantes aos 

da mulher indígena aparecendo na mulher miscigenada. Porém, esses atributos são 

melhorados, estão em melhor qualidade na mulata. Elas se tornam a preferência dos donos 

de escravo para o sexo e, mais tarde, caem no gosto nacional por completo como o tipo 

ideal de mulher brasileira. A mulata ganha traços que a diferenciam das negras e de todas 

as outras mulheres que já apareceram na narrativa, porque ela está mais próxima do 

nacional, da mulher brasileira.  
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4.5 A “vertigem pronominal”: a categoria de pessoa. 

Um dos primeiros aspectos que a obra apresenta é a mistura entre enunciado 

enunciado e enunciação enunciada. A diferença entre os dois diz respeito, de uma forma 

geral, aos efeitos de objetividade e subjetividade, pois o enunciado enunciado esconde as 

marcas da enunciação instaladas no enunciado fazendo com que a categoria de pessoa – 

ou de tempo e espaço –não seja constantemente remetida à enunciação; ao contrário da 

enunciação enunciada que instala as marcas da enunciação restabelecendo-a.  

De fato, toda enunciação possui um enunciador, porém, ele pode ser camuflado 

ou restar escondido dando a impressão de que o texto se narra sozinho. Isso pode 

acontecer em alguns textos ou mesmo em algumas partes do mesmo texto, pois haver a 

alternância entre a debreagem e a embreagem para algumas categorias da enunciação, 

como ocorre em CGS.   

Na obra analisada há uma embreagem enunciativa referente ao nós que se instaura 

no texto. Entretanto, se “[t]oda embreagem pressupõe uma debreagem anterior” 

(FIORIN, 2010, p. 48) e em CGS temos a instauração do nós, percebemos que a 

debreagem é enunciativa porque marca o eu tomando o discurso. De acordo com o mesmo 

autor, o nós não é uma simples pluralização da primeira pessoa do singular, pois ele pode 

se ligar ao tu ou ao ele e suas pessoas no plural, isto é, ao vós ou ao eles.   

Em outras palavras, a primeira pessoa do plural indica a presença de um 

enunciador que toma a palavra e junta-se a ele outra pessoa, considerado o tu, ou uma 

não-pessoa, que seria o ele. Seria um eu + pessoa/não-pessoa. Porém, há mais de uma 

razão para que o enunciador utilize a primeira pessoa do plural, é preciso observar de 

acordo com o texto qual seria o efeito de sentido procurado pelo enunciador para 

persuadir o enunciatário.  

Em alguns textos, o nós significa uma ampliação ao incluir a segunda pessoa, pois 

o tu é chamado a assumir o texto junto ao eu e, assim, eles se colocam no mesmo nível 

indicando uma reciprocidade entre enunciador e enunciatário. Em outras situações o nós 

pode indicar modéstia da parte do enunciador que dilui sua subjetividade. Há também o 

uso desse pronome nos textos científicos, pois o enunciador escreve considerando todo o 

grupo de cientistas e se coloca dentro desse meio, pertencendo a essa coletividade da qual 

se torna um porta-voz.  
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Todavia, em todas as situações citadas anteriormente o nós retira um pouco a 

subjetividade do texto e conclama mais alguém para assumir e ser participante de seu 

discurso junto ao eu. Em CGS, a primeira vez que o enunciador toma a palavra ele utiliza 

nós, entretanto esse nós não está representando a comunidade acadêmica, lugar do qual 

Gilberto Freyre fazia parte, pois nesse momento Freyre se torna também actante do 

enunciado se inscrevendo como um brasileiro e se opondo ao homem português. 

 

Sendo que entre nós através das grandes famílias proprietárias e autônomas. 

(FREYRE, 2006, p. 66) 

 

Portanto, o nós ao qual ele se refere é identitário e vincula junto com ele um tu ou 

um ele, dependendo de seu enunciatário, que assume o discurso e sua participação, assim 

como o enunciador, de actante do enunciado. Dessa forma, encontramos o eu enunciador, 

recuperamos sua marca de pessoa da enunciação e somos incluídos nesse nós se, assim 

como ele, formos brasileiros. Caso o enunciatário seja um estrangeiro, o nós é 

interpretado como a adição do enunciador em um grupo ao qual pertence que não é o 

acadêmico, antes, é o nacional.  

Ao considerar que a oposição sêmica que fundamenta a enunciação é o 

distanciamento x a aproximação e que os efeitos de sentido de subjetividade e 

objetividade subjazem às estratégias enunciativas de cada texto, entendemos que a 

primeira pessoa do plural no discurso de CGS tanto aproxima o discurso como o torna 

subjetivo.  

Apesar de não se tratar de uma história, mas de uma análise da formação do povo 

brasileiro, Freyre se inscreve na enunciação e no enunciado. Ele toma a palavra e se 

identifica como um participante e testemunha dessa história. Ele interpreta, julga e traz 

algumas de suas memórias para o texto, difundindo a sua subjetividade em uma 

objetividade trazida por outras vozes que compõe o seu discurso. Assim Freyre mescla a 

enunciação enunciada com o enunciado enunciado e há, portanto, um narrador instaurado 

no discurso. 

Na maior parte, o discurso parece ser contado sozinho, isto é, sem a presença 

ostensiva do narrador, e em várias vezes aparecem outras vozes que concordam com o 

ponto de vista do discurso e que discordam dele, essas são logo rechaçadas. Nesses casos, 

dizemos que há discurso reportado, pois é a “inclusão de uma enunciação em outra. (...) 
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um discurso citante e um discurso citado” (FIORIN, 2010, p. 72). Na voz de Freyre 

aparecem outras vozes citadas de forma indireta tanto no conteúdo, recuperando a fala de 

outrem, resumindo-a e alterando a sua expressão, quanto na expressão, na qual 

determinadas expressões de outro discurso são adicionadas e subordinadas à enunciação, 

normalmente aparece com as aspas.   

Além do discurso indireto presente no texto por meio das duas formas citadas há 

pouco, há a citação de outros discursos que contêm apenas as aspas como demarcação 

tipográfica para sinalizar que se trata de outro discurso. Desse modo, entre CGS, que é o 

discurso citante, e os outros discursos citados há uma integração sintática perfeita de 

forma que um texto se associa ao outro ao ponto de parecerem um só. Nesse caso, não se 

trata nem de discurso direto nem indireto, mesmo que também seja um discurso reportado.  

É possível identificar a influência do estilo acadêmico no discurso de CGS, pois 

ele reúne vários autores diferentes para confirmar ou rebater suas posições diante do 

assunto da formação do Brasil. O enunciador não está sozinho, mas busca outros discursos 

para se orientar, fundamentar, justificar e até para discordar. O discurso ganha, então, 

uma objetividade porque ameniza a subjetividade pelo narrador, lembrando o estilo 

acadêmico.  

No entanto, é importante observar que as vozes recuperadas no discurso de CGS 

endossam a interpretação do narrador e estão subordinadas a ele. Todo discurso reportado 

possui essa característica de subordinação ao discurso que passa a integrar. Portanto, o 

efeito de sentido de objetividade ganhado pela introdução de outros discursos também 

está submetido à subjetividade do enunciador.  

Os efeitos de sentido de objetividade e de subjetividade são estratégias do 

enunciador para fazer-crer que aquilo que se diz é verdade. Imperando a objetividade que 

pretende tornar o texto neutro, livre de opiniões e, portanto, de parcialidade para chegar 

até a verdade dos fatos, a subjetividade tênue produz um enunciador imerso na história 

que conta servindo como testemunha, mas que tenta sair de seu lugar para melhor 

compreendê-lo.  

Ao mesmo tempo, o pronome nós faz com que enunciatários brasileiros se 

encaixem dentro do texto e se vejam em vários momentos dele. Convoca os brasileiros 
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para assumirem seu lugar no texto por meio da identificação de traços e experiências em 

comum. O enunciatário sente-se parte do texto ao identificar a sua formação no discurso.  

Dessa forma, o enunciador opera as categorias de veridicção e espera ganhar a 

cumplicidade do leitor brasileiro. Daqueles que não são brasileiros é esperada a aceitação 

do discurso como verdade, uma vez que o enunciador fala em nome dos brasileiros, 

inscrito nesse grupo sugerido que ele possui legitimidade e autoridade para dizer nós e 

falar por todos os outros. Assim, o narrador conta uma história sobre a formação do Brasil 

e os sujeitos envolvidos, sujeitos do enunciado.    

Os sujeitos do enunciado nunca se tornam, em CGS, sujeitos da enunciação. Eles 

permanecem a uma distância do enunciador e do narrador, actantes que também 

pertencem também apenas a enunciação. O narrador e o enunciador são, ao mesmo tempo, 

sujeito da enunciação e sujeito cognitivo que reflete sobre sua própria identidade, que 

mobiliza conhecimentos culturais e observa o sujeito do fazer ao desempenhar sua ação. 

O sujeito pragmático, igualmente sujeito do fazer, é aquele que realiza a ação e se constrói 

a partir dela. Em CGS esse sujeito corresponde apenas aos sujeitos do enunciado que são, 

por sua vez, sujeitos patêmicos, agindo e experimentando paixões provenientes do seu 

agir.   

Cada capítulo trata de um povo diferente e segue uma ordem significativa para o 

desenrolar da história. Primeiro aborda os aspectos gerais da colonização portuguesa no 

Brasil e, em seguida começa a ordenar os povos que serviram de elemento para a 

formação dos brasileiros. Em seguida, começa outro capítulo tratando dos indígenas por 

serem os primeiros elementos humanos na produção do povo brasileiro. O próximo 

capítulo é sobre os portugueses, finalizando com dois capítulos sobre os negros africanos 

trazidos para serem escravos.  

A ordem capitular do texto garante a progressão dos acontecimentos e remonta o 

cenário seguindo a sequência que a história do descobrimento, ocupação e colonização 

brasileira tem. É como se o discurso refizesse o percurso de formação do Brasil tal como 

se deu. A enunciação segue um andamento progressivo, nem acelerado, nem lento, que 

sugere algo em formação, em processo, em construção, e lembra o assunto que o discurso 

aborda, o processo de formação de um povo. O discurso de CGS também está em 

formação.  
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4.6 Aspectos gerais sobre a colonização brasileira 

Para investigar a formação do povo brasileiro, o texto CGS inicia pontuando as 

três categorias sintáticas do nível discursivo, espaço, tempo e ator. Apesar de longos, nos 

dois primeiros parágrafos estão contidas algumas das isotopias principais do texto que se 

consolidarão no discurso sendo desenvolvidas na narrativa. 

Quando em 1532 se organizou econômica e civilmente a sociedade brasileira, 

já foi depois de um século inteiro de contato dos portugueses com os trópicos; 

de demonstrada na Índia e na África sua aptidão para a vida tropical. Mudado 

em São Vicente e em Pernambuco o rumo da colonização portuguesa do fácil, 

mercantil, para o agrícola; organizada a sociedade colonial sobre base mais 

sólida e em condições mais estáveis que na Índia ou nas feitorias africanas, no 

Brasil é que se realizaria a prova definitiva daquela aptidão. A base, a 

agricultura; as condições, a estabilidade patriarcal da família, a regularidade 

do trabalho por meio da escravidão, a união do português com a mulher índia, 

incorporada assim à cultura econômica e social do invasor.  

Formou-se na América tropical uma sociedade agrária na estrutura, 

escravocrata na técnica de exploração econômica, híbrida de índio – e mais 

tarde de negro – na composição. Sociedade que se desenvolveria defendida 

menos pela consciência de raça, quase nenhuma no português cosmopolita e 

plástico, do que pelo exclusivismo religioso desdobrado em sistema de 

profilaxia social e política. Menos pela ação oficial do que pelo braço e pela 

espada do particular. Mas tudo isso subordinado ao espírito político e de 

realismo econômico e jurídico que aqui, como em Portugal, foi desde o 

primeiro século elemento decisivo de formação nacional; sendo que entre nós 

através das grandes famílias proprietárias e autônoma: senhores de engenho 

com altar e capelão dentro de casa e índios de arco e flechas ou negros armados 

de arcabuzes às suas ordens; donos de terras e de escravos que dos senados de 

Câmara falaram sempre grosso aos representantes del-Rei e pela voz liberal 

dos filhos padres ou doutores clamaram contra toda espécie de abusos da 

metrópole e da própria Madre Igreja. (FREYRE, 2006, p. 65-66). 

 

No plano geral, temos a descrição de como se iniciou o Brasil, isto é, um resumo 

das circunstâncias que o envolveram no processo de colonização. Logo, destacam-se as 

isotopias figurativas de espaço, de tempo, e de pessoa. A isotopia temporal é marcada de 

diferentes formas, mas todas elas têm em comum o efeito de sentido de duração, isto é, 

um traço isotopante marcando o meio de um processo que aponta para um fim. Com 

exceção de dois verbos (é, sendo) e três formas no particípio, a maioria dos verbos se 

encontram no passado (pretérito perfeito, imperfeito e futuro do passado simples), 

retomando a memória de uma acontecimento.  

Entretanto, ao se voltar para o passado, o discurso instaura outras figuras para 

marcar o tempo que transportam esse passado para um futuro, isto é, coloca o passado 
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descrito no discurso como um tempo posterior a outro (“já foi depois de um século inteiro 

de contato”, “de demonstrada na Índia e na África sua aptidão”, “no Brasil é que se 

realizaria a”, “Sociedade que se desenvolveria”, “aqui, como em Portugal, foi desde o 

primeiro século”).  

Com isso, o discurso ganha um aspecto durativo, posto que o empreendimento da 

colonização brasileira fazia parte de um processo de contato e de colonização com terras 

com características semelhantes ao Brasil, quer dizer, todas as terras que Portugal até 

então tinha conhecido fora da Europa eram tropicais. Ao mesmo tempo, o discurso 

antecipa um futuro pontual e terminativo, pois aponta para a consolidação da nação como 

sociedade e povo. A isotopia temporal seguirá durante todo o discurso o traço isotopante 

da progressividade. 

Quanto à isotopia espacial, são vastas as marcas que a instauram, contendo nomes 

próprios, nomes comuns e a projeção do enunciador que se posiciona em um aqui. O 

advérbio de lugar utilizado no texto é uma das marcas da enunciação enunciada que 

instaura um narrador. Contudo, diferente do que acontece com a isotopia temporal que 

instaura um então no início do texto, ao invés do agora que aparece em poucos momentos 

durante a narração, fazendo com que o narrador se situe no local onde se passa a narrativa. 

Aliás, o tempo presente é concomitante à narração, isto é, ao momento do narrado 

somente em algumas passagens, confirmando a aspectualidade pontual e terminativa ao 

assinalar o fim do processo colonial brasileiro descrito no começo da narrativa.   

Ao contrário do tempo, o espaço faz em todo o texto oposição ao lá, que nos 

trechos acima, instaura as figuras espaciais “Índia” e “África”, mantendo o Brasil como 

o aqui. Outra figura que se encaixa no lá é Portugal. De toda forma, o lá em todo o texto 

apontará para outros lugares que não se referem ao Brasil. Entretanto, a Índia e a África 

compõe outra isotopia por meio da comparação que é feita entre elas e o Brasil. O 

conector das duas isotopias é o semema “vida tropical”.    

Sete vezes há denominações de nomes próprios: Brasil, África, Índia, América, 

Portugal, São Vicente, Pernambuco e a Madre Igreja. A Igreja Católica, representada na 

denominação de Madre Igreja, pode ser tanto um lugar específico no qual se encontra a 

instituição quanto o pensamento que ela defende. No entanto, no trecho em análise, 

podemos entender que ela se refere ao lugar físico onde está sediada a Igreja Católica, 
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pois há o sentido de direção, “abusos” que vem de lá para cá e que eram barrados pelos 

senhores de engenho, no mesmo sentido da metrópole, que também estava lá.  

Os nomes próprios fundam a iconicidade e conferem um efeito de realidade ao 

leitor, posto que localizam lugares reais. Somando-se a eles no efeito de realidade está o 

posicionamento do narrador no aqui, que confere a voz de uma testemunha com 

proximidade para contar a história. O aqui tonaliza o discurso com subjetividade e, ao 

mesmo tempo em que pode se tornar pessoal podendo não ser aceito como legítimo, há 

outra possibilidade que é justamente o contrário, isto é, tornar legítimo a história, como 

ocorre na Carta.  

Além deles, o espaço é igualmente marcado por nomes comuns, sendo que alguns 

são repetidos e reforçados por outras figuras. Como sociedade que aparece quatro vezes 

e em três delas com os adjetivos “brasileira”, “colonial” e “agrária”, formando a isotopia 

figurativa da agricultura aliada a isotopia temática da economia, pois os adjetivos que 

acompanham sociedade juntamente com outras figuras (base agrícola, agricultura, donos 

de terras) apontam para a formação econômica brasileira nos tempos coloniais, uma 

formação baseada na agricultura.  

A isotopia da economia rege a comparação feita entre o Brasil, de um lado, África 

e Índia, de outro. Há uma oposição entre a isotopia agrícola manifestada no Brasil e a 

isotopia comercial que Portugal estava acostumado a realizar nos dois outros lugares 

citados no texto. Enquanto uma é fácil, a outra é estável; uma é mercantil e a outra possui 

uma base sólida. Percebemos o efêmero ligado à atividade comercial na qual o lucro vem 

assim que se faz a venda, estabelecendo a rapidez em se obter dinheiro.  

A isotopia comercial possui traços de facilidade e velocidade. Por sua vez, a 

isotopia da agricultura apresenta traços de solidez, de fundamento (base) e de estabilidade 

que a aspectualizam na progressividade, assim como o tempo, isto é, tem um sentido de 

duração porque é caracterizada pela lentidão e não pela rapidez. Nesse contexto, o 

classema do efêmero associado ao comercial se impõe na medida em que o classema do 

permanente se estabelecer para a agricultura.  

A atividade agrícola também se associa a outras figuras espaciais, com a dos 

“donos de terras” ligada, por sua vez, aos “senhores de engenho” e “dentro de casa”, e 

aos “escravos” e “negros”. Juntas, essas figuras remetem à propriedade e ao poder, pois 
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os mesmos “donos de terras” eram também “donos de escravos”, sendo estes últimos 

quem desempenhava a atividade agrícola e garantia a “regularidade” do trabalho. Da 

isotopia espacial destacamos a isotopia actorial que elenca três figuras principais da 

história da formação nacional: o branco, o indígena e o negro.  

Essas figuras se desdobram em atores com papéis temáticos e actanciais diferentes 

que serão responsáveis pelas transformações de estados, ao mesmo tempo em que sentirão 

seus efeitos por meio de perdas ou ganhos de valores. Sendo uma junção de papéis, ao 

ator corresponde ações advindas dos diferentes papéis actanciais que ele assume e 

também valores correspondentes aos papéis temáticos que ele pode receber no discurso.  

Então, na figura do ator encontramos a soma dos papéis dos dois níveis de 

significação e as transformações desses papéis, uma vez que o discurso consiste 

“essencialmente, em um jogo de aquisições e de perdas sucessivas de valores” 

(GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 45). E, por meio dessas transformações, formou-se a 

sociedade brasileira tendo o espaço como a figura principal ou motora que possibilitou o 

desenvolvimento das outras.  

O branco atualiza os papeis temáticos do português/europeu/estrangeiro; do 

senhor de engenho/descendente do estrangeiro; do dono/patrão; do padre e do 

doutor/pessoa estudada. O indígena atualiza os papéis do nativo; do trabalhador/homem 

livre; do inculto/analfabeto. Enquanto o negro atualiza os papéis temáticos do 

escravo/homem sem liberdade; de objeto e do inculto/analfabeto.  

Não obstante, as figuras femininas das três isotopias actoriais instaladas no texto 

ganham relevância desde o primeiro parágrafo. Essa importância aumenta com o decorrer 

da leitura e, como muitos estudiosos dessa obra já destacaram (WESTPHALEN, 2001; 

BOCAYUVA, 2001; QUINTAS, 2008) se tornou um pioneirismo em CGS por abordar a 

mulher. A indígena, a branca e a negra tornam-se centrais no processo de colonização 

brasileira e é a essa abordagem inaugural do feminino brasileiro que vamos nos ater com 

mais detalhes.  

No excerto acima, a mulher indígena se torna um elemento insubstituível para a 

colonização ocorrer, pois ela forma junto ao português colonizador a família patriarcal (a 

união do português com a mulher índia), o primeiro núcleo de população no Brasil que 

dá início esse processo e também à mestiçagem. Por se juntar ao português e formar 
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família, a indígena é enredada pela cultura portuguesa – inclusive o próprio casamento 

estruturado de acordo com a cultura europeia – assumindo os papéis temáticos de esposa, 

de mãe e outros que veremos mais adiante, além do papel inicial, de nativa.  

A mulher negra encontra-se englobada, nesses excertos, no termo masculino 

“negro” (híbrida de índio – e mais tarde de negro) e no termo “escravo” (donos de terra e 

de escravos), mesmo porque independente do sexo todos os negros trabalhavam, embora 

os intercursos sexuais responsáveis pela miscigenação entre brancos e negros tenham 

ocorrido de forma unilateral, isto é, do homem branco para a mulher negra.  

Da mulher branca não se encontra referência nos primeiros excertos do texto. Ela 

aparecerá em algumas páginas no meio da narrativa, ganhando pouco destaque em 

detrimento das outras já citadas. Assim como a mestiça, que aparece em poucas passagens 

e normalmente junto com a mulher negra. Todavia, passemos à análise de cada uma delas.  

 

4.7 A construção textual das mulheres indígenas  

O ambiente em que começou a vida brasileira foi de quase intoxicação sexual. 

O europeu saltava em terra escorregando em índia nua; os próprios padres da 

Companhia precisavam descer com cuidado, senão atolavam o pé em carne. 

Muitos clérigos, dos outros, deixaram-se contaminar pela devassidão. As 

mulheres eram as primeiras a se entregarem aos brancos, as mais ardentes indo 

esfregar-se nas pernas desses que supunham deuses. Davam-se ao europeu por 

um pente ou um caco de espelho. (FREYRE, 2006, p. 161) 

Intoxicação sexual, essa foi a condição do início do povo brasileiro. Começando 

pelo excerto acima, nossa análise pretende observar as operações semânticas 

concernentes às figuras e aos temas que constroem a identidade da mulher indígena no 

discurso de CGS. Por /intoxicação/ encontramos duas acepções no dicionário Houaiss: 

1) envenenar(-se) ou causar envenenamento pela absorção de substância tóxica 

<a carne de porco intoxicou a família toda> <certos aditivos intoxicam>; 2) 

causar incômodo a ou sentir incômodo, incomodar(-se), irritar(-se) <aquela 

bajulação intocava-o> <intoxicava-se com a presença do marido>; 3) sin. 

envenenamento.  

De acordo com a primeira acepção do dicionário, a intoxicação é uma ação que 

pode levar a consequências físicas ruins, como a morte ou um grande mal-estar causado 

por um elemento exterior ao envenenando. Além disso, é uma ação que pode ser realizada 
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tanto pela própria pessoa que se envenena como por outra. De acordo com a segunda 

acepção, é uma ação que traz desconforto, contendo graduações de intensidade.  

De qualquer forma, intoxicação refere-se a uma ação, feita pela própria pessoa 

intoxicada ou por outrem, e tem como traços invariantes a /intensidade/ da ação, pois 

pode levar a morte ou a um grande desconforto físico, e a /negatividade/ do ato 

considerado mal ou ruim. Observa-se que no excerto acima é atualizado o semema do 

envenenamento por substância tóxica, que seria o sexo, como veremos mais adiante.  

Aliado ao lexema de intoxicação encontramos, portanto, o /envenenamento/ que 

tem como virtualizações lexemáticas cabíveis para nosso estudo as seguintes acepções:  

1) ato ou efeito de envenenar(-se); 1.1) ato ou efeito de administrar ou tomar 

veneno <o envenenamento de um político>; 1.2) contaminação, intoxicação 

por veneno ou substância tóxica <envenenamento de um alimento>; 1.3) fig. 

corrupção, perversão, deterioração <o envenenamento de um sentimento>; 

1.4) fig. deturpação, desfiguramento, deformação <o envenenamento de 

intenções>.  

Dois percursos semêmicos são atualizados, em nosso estudo, a /contaminação/ 

que possui como traço a /mistura/ e a /impureza/, características brasileiras de formação 

que começou desde a introdução dos europeus no continente americano ao se misturarem 

sexualmente com as mulheres indígenas. Expressa também no período “deixaram-se 

contaminar pela devassidão” no qual o percurso semêmico da contaminação se associa a 

outro exposto na mesma frase e atualizado como semema do lexema /envenenamento/, o 

da devassidão que levou os europeus a se depravarem seus costumes e tornar o caráter 

mais licencioso.  

Isto é, “abusar da liberdade” (HOUAISS, 2008, p. 1177) e desconsiderando e 

desrespeitando qualquer norma ou convecção social, inclusive as que regulavam a 

sexualidade para os europeus. Portanto, são atualizando os semas contextuais de 

/corrupção/, /perversão/ e /deterioração/ do lexema /envenenamento/. A devassidão 

causada pela deterioração dos costumes europeus relacionados ao comportamento sexual 

é ocasionada pelas indígenas e é qualificada como uma pejoração, por isso o sentido de 

envenenamento e intoxicação, pois a devassidão e os outros três semas atualizados por 

ele também possuem o traço da /negatividade/.  

O motivo para tamanha perversão era as mulheres indígenas, e ao associarem os 

portugueses a figura de deuses os esperavam apenas “saltar” em terra para se entregarem 
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a eles. “Saltavam em terra” e “escorregando em índia nua” possuem os traços da 

/facilidade/ e da /disposição/ sexual por parte da mulher indígena, além de subtender o 

actante da ação que eram as indígenas, e não os europeus. Eram elas que iam atrás dos 

homens europeus, elas preferiam eles ao homens indígenas porque os comparavam a 

deuses, reconhecendo uma superioridade.  

Percebe-se também que a nudez evidenciada nesse trecho não aparece apenas 

como simples descrição visual do aspecto da indígena, pois está vinculada a outros 

lexemas, formando uma isotopia. A sequência “escorregar em índias nuas”, “atolavam o 

pé em carne”, “as primeiras a se entregarem”, “as mais ardentes”, “esfregar-se nas pernas” 

e “davam-se ao europeu por um pente ou um caco de espelho”, forma a isotopia da 

sensualidade e da lascívia feminina indígena.  

Com gradações de concupiscência, menos e “mais ardentes”, eram as indígenas 

que procuravam os europeus e que se entregavam a eles sem nenhuma solicitação ou 

procura dos mesmos, tanto que os clérigos deviam tomar cuidado para não serem 

envolvidos pela sensualidade e lascívia indígena. A facilidade da troca por objetos 

relacionada com a disponibilidade e procura das indígenas por sexo com os europeus 

apontando que a troca não era em si o que as manipulava e nem o objeto desejado. Fáceis, 

disponíveis, luxuriosas, que se davam por qualquer objeto, assim são descritas as 

mulheres indígenas até o momento.  

Os verbos /atolar/ e /esfregar/ são usados metaforicamente nas expressões nas 

quais eles se inserem. O primeiro possui semas invariantes de /profundidade/ relacionado 

ao ato de afundar, de /dificuldade/ por ser difícil sair do lugar onde se afundou, e de 

/parada/ porque a fundura prende o sujeito. Pode ser acrescido o sema contextual da 

/surpresa/ porque é algo que não se espera, mas que pode acontecer com pouca 

previsibilidade causando o susto do acontecimento que opera a suspensão do sujeito 

tornando-o passivo, reforçando a /parada/:  

1. Meter[-se] (em atoleiro), fundar[-se] na lama, no lodo <atolar os pés em 

poças> <há perigo de atolar por aí> <a carroça atolou-se no caminho 

encharcado>; 2. Sobrecarregar(-se) <atolou-se de (com) trabalho os 

funcionários> <atolou-se de (com) obrigações>; 3. fig. Meter-se, enredar-se 

(em dificuldades de que não é fácil sair) <atolou-se em empreendimento 

arriscado>; 4. fig entregar-se em excesso, deixar-se enlear ou vencer por 

<atolou-se na bebida>.   
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Portanto, “atolar o pé” em alguma coisa significa afundar em algo de difícil 

desprendimento que te faz parar por algum tempo, podendo ser algo que não se espera. É 

usado figurativamente no excerto analisado por meio de uma metáfora e, nesse caso, o 

elemento que causa essa dificuldade e que prende os clérigos é a sexualidade das mulheres 

indígenas, metaforizadas como “carne”. O verbo /esfregar/ além de ser usado em uma 

expressão metafórica contém um sentido negativo, pejorativo, porque é utilizado para 

cadelas quando estão no cio. De acordo com o dicionário e com os usos cabíveis neste 

trabalho: 

1. Roçar seguidamente um corpo sobre (ou com) o outro, estando este ou 

ambos em movimento, atritar, friccionar, roçar; 2. Tornar(-se) mais limpo, ou 

mais reluzente, pelo atrito com instrumento de limpeza; 3. Roçar(-se), coçar(-

se); 4. Roçar-se procurando contato voluptuoso <o casal esfregou-se com 

muito ardor>.    

Percebe-se que o sema invariante é a /ação/, entretanto, apenas um semema se 

atualiza no discurso de CGS. O contato é voluptuoso, destacando os semas da 

/sexualidade/ e da /intensidade/ que estão contidos na última acepção do lexema 

/esfregar/. Esses são semas contextuais acionados no excerto analisado que integram a 

isotopia da /lascívia/ e da /sensualidade/ feminina, reforçando a figurativização da 

sexualidade das mulheres indígenas. Se considerarmos a expressão pejorativa do cio 

canino, possibilidade que não se descarta da análise porque é um uso cultural relativo a 

sexualidade, se destacará o sema contextual do /animal/ que contrasta com o sema 

invariante /humano/ da mulher indígena.  

A associação do sema contextual com o núcleo sêmico minimiza a humanidade 

das mulheres indígenas e as aproximam da animalidade que, ao ser relacionada a 

sexualidade, apela aos instintos e a bestialidade, considerados ambos elementos da ordem 

animal porque são desprovidos de razão. Porém, o traço invariante é o /humano/ que não 

permite que as indígenas sejam postas em outra classe de seres, então, ao vincular esses 

dois semas, o discurso opera uma inferiorização das mulheres, pois, apesar de serem 

humanas e dotadas de racionalidade, deixavam-se conduzir por seus instintos sexuais 

como se estivessem no período do cio canino.  

Por isso, a ênfase no cuidado necessário que deveria ter qualquer homem europeu 

ao chegar ao Brasil, seja solteiro, casado ou mesmo padre. As mulheres indígenas eram a 

causa do envenenamento, entorpecendo as suas faculdades morais e religiosas. São elas 
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os sujeitos ativos, enquanto os europeus são passivos podendo se assemelhar a vítimas, 

como ocorre no caso dos clérigos.  

Intoxicação e envenenamento possuem traços invariantes de /intensidade/, 

/mistura/ e /negatividade/ que associados aos semas contextuais da /sexualidade/ e da 

/lascívia/ indica um excesso pejorativo nas relações sexuais inter-raciais entre mulheres 

indígenas e homens europeus. Tal excesso causou nos homens europeus um 

afrouxamento da conduta moral e religiosa. E, assim, começou o Brasil, intoxicado 

sexualmente, afetado moralmente e com mulheres indígenas extremamente lascivas.  

 

O ensaísta do Retrato do Brasil recorda dos primeiros cronistas as impressões 

que nos deixaram da moral sexual entre o gentio. Impressões de pasmo ou de 

horror. É Gabriel Soares de Souza dizendo dos Tupinambás que são ‘tão 

luxuriosos que não há pecado de luxúria que não cometam’; é o padre Nóbrega 

alarmado com o número de mulheres que cada um tem e com a facilidade com 

que as abandonam. (FREYRE, 2006, p. 111) 

Como vimos no excerto acima, o texto de CGS traz outros discursos para 

confirmar sua argumentação sobre a moralidade sexual nas primeiras décadas do Brasil. 

Com a figura “impressões” associada a “pasmo” e “horror” obtemos a figuratividade do 

espanto e do susto devido ao classema da /negatividade/ contido nos lexemas /pasmo/ e 

/horror/, que retiram qualquer ambiguidade possível com a surpresa, marcada pelo traço 

da /positividade/.  

O traço negativo advindo do susto relativo à moralidade sexual dessa época 

fortalece a figuratividade do excesso sexual criado pela figura de “intoxicação sexual”. O 

advérbio de quantidade “tão” expressando grande número de práticas luxuriosas que 

ocorriam no Brasil, se associa à ideia de “pecado” que, por sua vez, também carrega o 

traço de /negatividade/ por ser algo que se deve evitar, algo que torna os seres humanos 

ruins ou inferiores, de acordo com o pensamento religioso cristão do qual procede esse 

lexema.  

Corroborando com o traço de /quantidade/ desencadeado pelo advérbio “tão”, 

outro traço o amplia, pois a figura “não há pecado de luxúria que não cometam” insinua 

mais uma vez a quantidade e instaura a /totalidade/, apontando para a diversidade de 

práticas sexuais, apesar de não especificar nenhuma dessas práticas. É na frase seguinte 

desse excerto que uma prática sexual da época se torna conhecida, a poligamia. A troca 
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de mulheres facilitada contribuía para a devassidão sexual. Outra vez se reforça o traço 

da /quantidade/ em “número de mulheres que cada um tem”. 

O próprio uso do termo “luxúria” duas vezes na mesma frase assegura a 

quantidade numerosa de casos sexuais que haviam no Brasil entre portugueses e 

indígenas. Grande quantidade que chega à totalidade e ainda inclui a diversidade da 

atividade sexual evidencia, mais uma vez, a isotopia temática do excesso sexual.    

A luxúria era, portanto, própria dos sujeitos envolvidos no processo de 

descobrimento do Brasil, quer dizer, restrita apenas aos portugueses e às indígenas, pois 

não incluíam os homens indígenas que tinham dificuldade para se excitarem, pois eram 

menos viris que o homem branco. 

 

Os selvagens sentem necessidade de práticas saturnais ou orgiásticas para 

compensarem-se, pelo erotismo indireto, da dificuldade de atingirem a seco, 

sem o óleo afrodisíaco que é o suor das danças lascivas, ao estado de excitação 

e intumescência tão facilmente conseguido pelos civilizados. (FREYRE, 2006, 

p. 113) 

 

Tampouco atingia a mulher branca, pois no primeiro cinquentenário do Brasil não 

haviam por aqui mulheres portuguesas, sendo necessário que os portugueses 

constituíssem família com as indígenas e com elas tivessem filhos para povoar a terra e 

evitar a invasão de outros povos. Com o intuito de povoamento, as relações sexuais entre 

brancos e indígenas se tornaram mais volumosas, posto que eram incentivada pelo 

governo português.  

 

A luxúria dos indivíduos, soltos sem família, no meio da indiada nua, vinha 

servir a poderosas razões de Estado no sentido de rápido povoamento mestiço 

da nova terra. E o certo é que sobre a mulher gentia fundou-se e desenvolveu-

se através dos séculos XVI e XVII o grosso da sociedade colonial, num largo 

e profundo mestiçamento. (FREYRE, 2006, p. 76) 

 

O amor foi só o físico; com gosto só de carne, dele resultando filhos que os 

pais cristãos pouco se importaram de educar ou de criar à moda europeia ou à 

sombra da igreja. (FREYRE, 2006, p. 104) 

 

Em razão de tantos intercursos sexuais entre brancos e indígenas, o discurso 

aponta para o fato de que todas as gerações procedentes já seriam mestiças. Acentuado 

pelas figuras de largura e de profundidade, a mestiçagem cobriria tanto os gradientes da 

extensidade quanto da intensidade. Significando, em termos tensivos, que as relações 

sexuais foram intensa ao ponto de atingir o excesso e recair na extensidade, difundindo-

se por toda a população.   
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Primeiramente, o texto apontou que os portugueses foram surpreendidos com a 

luxúria das indígenas e que se viram com tamanha liberdade para executar seus instintos 

libidinosos que acompanharam as indígenas nessas práticas, chegando ao ponto de 

cometer todo tipo de atividade luxuriosa. Logo em seguida, percebemos que o Estado 

português se aproveitou dessa realidade ao ponto de a estimular. A luxúria tornou-se, 

então, legitimada pela lei, para o horror dos clérigos que tentavam cristianizar os 

indígenas.  

A escassez de capital-homem, supriram-na os portugueses com extremos de 

mobilidade e miscibilidade: dominando espaços enormes e onde quer que 

pousassem (...) emprenhando mulheres e fazendo filhos, em uma atividade 

genésica que tanto tinha de violentamente instintiva do indivíduo quanto de 

política, de calculada, de estimulada por evidentes razões econômicas e 

políticas da parte do Estado. (FREYRE, 2006, p. 70) 

 

Com o incentivo governamental, os intercursos sexuais alcançaram o excesso e a 

mestiçagem não escapou a nenhum brasileiro. O histórico de excesso sexual no Brasil 

seguiu seu curso com as negras que chegaram trazidas da África para o trabalho escravo. 

Embora com determinadas peculiaridades, a negras também foram expostas à excessos 

sexuais. Na próxima seção analisaremos como a sexualidade negra é apresentada em 

CGS.  

 

 

4.8 Mulheres negras e mulatas no discurso sobre a escravidão no Brasil colonial  

 

Em tudo que é expressão sincera de vida,  

trazemos quase todos a marca da influência negra. 

Freyre 

 

O sistema de escravidão não era uma característica apenas da colônia brasileira, 

mas para o Brasil vieram mais negros do que para qualquer outra colônia, resultando na 

segunda maior população negra do mundo (SOUZA, 2008). “[E] foi no Novo Mundo que 

a escravidão africana mais se expandiu sob o domínio europeu. Até a década de 1830, 

mais africanos do que europeus haviam atravessado o Atlântico, e estima-se que em 1750 

mais de três quartos dos que emigraram para a América eram escravos africanos.” 

(LUNA; KLEIN, 2010).  

A escravidão brasileira abrangeu todas as áreas de trabalho da colônia, isto é, tanto 

o serviço doméstico quanto o serviço nas lavouras, dentro e fora das casas dos senhores; 

e se caracterizou como diferente da escravidão em outras colônias da América, que 
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envolviam boa parcela de ameríndios e mestiços para o trabalho agrícola e um número 

menor de africanos para o trabalho doméstico (LUNA; KLEIN, 2010). Além disso, como 

proprietários dos corpos dos escravos, seus senhores poderiam dispor sexualmente ou da 

maneira que desejassem tanto de homens como de mulheres. De acordo com CGS, as 

relações sexuais entre senhores e escravos, principalmente com as mulheres, ocorria com 

frequência.  

Em geral, há poucos relatos sobre as relações homoafetivas entre os senhores e 

seus escravos homens e quando existem relatos eles se restringem à infância do menino 

branco. Ao contrário, sobre as relações sexuais entre as escravas e os seus donos há muitas 

menções. CGS não fugiu a essa regra, posto que relata a sexualidade entre os homens, 

senhores e escravos, somente na fase da infância e, ainda assim, com poucos relatos.  

 

Através da submissão do moleque, seu companheiro de brinquedos e 

expressivamente chamado leva-pancadas, iniciou-se muitas vezes o menino 

branco no amor físico. (FREYRE, 1996, p. 113, ênfase do autor). 

 

Em outros vícios escorregava a meninice dos filhos do senhor de engenho; nos 

quais, um tanto por efeito do clima e muito em consequência das condições de 

vida criadas pelo sistema escravocrata, antecipou-se sempre a atividade sexual, 

através de práticas sadistas e bestiais. As primeiras vítimas eram os moleques 

e animais domésticos; mais tarde é que vinha o grande atoleiro de carne: a 

negra ou a mulata. (FREYRE, 1996, p. 455).      
 

Os meninos brancos iniciavam a atividade sexual ainda quando crianças e esse 

processo era visto como natural caso começasse com os meninos negros ou mestiços que, 

devido a proximidade da idade e o sistema escravocrata, serviam como brinquedos dos 

brancos para todo o gosto. Uma das justificativas fornecidas pelo discurso de CGS para a 

prática sexual homoafetiva entre os meninos era a submissão dos escravos, inclusive as 

crianças, justificativa que permeia todo o discurso freyriano sobre a exploração sexual do 

escravo no Brasil.  

Todavia, mesmo mantendo relaçõe sexuais com os meninos negros e mestiços, 

era com as mulheres negras e mulatas que os brancos iniciavam efetivamente a 

sexualidade, pois já era costume dos pais a exploração sexual das escravas. De acordo 

com o texto, com mãos ociosas sem trabalho pesado, os senhores brancos as ocupavam 

nas negras e mulatas “bonitas” do seu domínio. As mãos dos homens brancos podiam 

deslizar por todo o corpo das escravas como e quando quisessem.Com o lexema /haréns/, 

que aparece na passagem a seguir, a imagem discursiva formada é de uma grande 

quantidade de escravas expostas sexualmente aos seus senhores.  
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As mãos do senhor só servindo para (...) agradar, apalpar, amolegar os peitos 

das negrinhas, das mulatas, das escravas bonitas dos seus haréns. (FREYRE, 

2006, p. 518). 

 

A oficialização da entrada dos meninos brancos na vida sexual acontecia, então, 

por causa do “grande atoleiro de carne” oferecido pelas escravas, uma imagem metafórica 

que desencadeia semas e classemas semelhantes àqueles na descrição sobre as indígenas 

visto na seção anterior (“atolavam o pé em carne”). 

O atoleiro de carne expressa /profundidade/, /parada/ e /dificuldade/ em tirar os 

pés, nesse caso em não manter diversas relações sexuais com as negras e mulatas. Além 

disso, o lexema /grande/ atualiza /quantidade/ e /extensidade/ metaforizando o aumento 

do número de mulheres disponíveis para as atividades sexuais dos homens brancos. Se 

com as indígenas o atoleiro era menor e mesmo assim expressava dificuldade em não se 

afundar, no período colonial a complicação era ainda maior. Porém, as escravas no Brasil 

não possuem o elemento do desejo em ter relações sexuais com os brancos, ao contrário 

das indígenas, elas eram obrigadas e procuradas.  

 

Se este foi sempre o ponto de vista da casa-grande [a precocidade sexual do 

menino], como responsabilizar-se a negra da senzala pela depravação precoce 

do menino nos tempos patriarcais? O que a negra da senzala fez foi facilitar a 

depravação com sua docilidade de escrava; abrindo as pernas ao primeiro 

desejo do sinhô-moço. Desejo, não: ordem. (p. 456) 

 

Superexcitados sexuais foram antes [os] senhores que as suas negras ou 

mulatas passivas. Mas nem eles: o ambiente de intoxicação sexual criou-o para 

todos o sistema econômico da monocultura e do trabalho escravo, em aliança 

secreta com o clima. O sistema econômico, porém, e seus efeitos sociais, em 

franca preponderância sobra a ação do clima. (p. 457) 

 

O discurso sustenta dois traços incompatíveis das negras e das mulatas, pois, 

apesar da obrigação e de serem procuradas ao invés de procurarem os homens brancos, 

como as indígenas, elas são passivas e dóceis a qualquer trato com seus corpos. A despeito 

da falta de vontade em se relacionarem sexualmente com seus senhores, as escravas não 

ofereciam nenhuma resistência à imposição referida a sexualidade. A imagem fomentada 

no discuros sobre as negras e mulatas é de pessoas submissas que, mesmo sendo forçadas 

à relação sexual, configurando o estupro, elas tinham a disponibilidade em obedecer.  

Segundo as acepções sobre o lexema /submissão/ encontradas no Dicionário 

Houaiss (2008), as escravas conjugavam dois sentidos devido aos traços da /docilidade/ 

e da /passividade/ associadas ao da /obrigação/, são elas: 1º - condição em que se é 

obrigado a  obedecer, sujeição, subordinação; 2º - disposição para obedecer, para aceitar 
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uma situação de subordinação, docilidade, obediência, subalternidade. Portanto, o 

discurso analisado indica a disposição das negras e das mulatas para aceitarem a situação 

de obrigação. Indica que havia conformidade entre as partes e que a exploração sexual 

era consentida pelas mulheres. Embora fossem obrigadas, elas não discordavam.  

 É certo que CGS nomeia como culpada das frequentes explorações sexuais das 

escravas e dos malefícios que essas relações trouxeram aos brasileiros, a escravidão. De 

acordo com o discurso freyriano, não foram nem as negras e nem as mulatas responsáveis 

pelo contexto de voluptuosidade e libertinagem predominante no Brasil colonial. Nem 

mesmo foram os homens brancos que exploravam sexualmente as escravas, mas, 

simplesmente, o sistema de escravidão. Um sistema, como já foi dito, diferente das 

demais colônias americanas no qual sobressaía o patriarca, isto é, era concedido aos 

homens brancos todos os poderes dentro e fora de casa, inclusive em relação à 

religiosidade.  

A “intoxicação sexual” não foi rompida no período posterior ao do descobrimento 

do Brasil, momento em que, de acordo com CGS, começara o país. Como as indígenas, 

as negras e mulatas também intoxicaram sexualmente os costumes, os comportamentos e 

as mentalidades da nação. Novamente, aparece a sequência figurativa do envenenamento 

como algo intenso, ruim que corrompe e perverte o organismo envenenado. O Brasil 

colonial continuou envenenando por sexo, dessa vez, com mulheres fáceis e dóceis.  

O patriarcalismo que regia a colônia resultava no incentivo dos prórpios pais em, 

precocemente, introduzirem seus filhos nas atividades. Por dois motivos argumentados 

no texto os meninos eram conduzidos à vida sexual desregrada: para provar a 

masculinidade do filho e para aumentar o número de escravos, uma vez que os escravos 

valiam dinheiro e poderiam ser vendidos. 

 

Nenhuma casa-grande do tempo da escravidão quis para si a glória de 

conservar filhos maricas ou donzelões. (FREYRE, 1996, p. 456) 

 

O que sempre se apreciou [no sistema patriarcal] foi o menino que cedo 

estivesse metido com raparigas. Raparigueiro, como ainda hoje se diz. 

Femeeiro. Deflorador de mocinhas. E que não tardasse em emprenhar negras, 

aumentando o rebanho e o capital paternos. (FREYRE, 1996, p. 456). 

 

A imagem dos meninos brancos que, mais tarde, na fase adulta repetiam os 

mesmos hábitos aprendidos na infância, se configura com a /intensidade/ e a /devassidão/ 

legitimadas pelo pai e pela sociedade que compartilhava valores patriarcais. Essa imagem 

tem o aspecto de aceleração, pois a quantidade de relações sexuais e de filhos que 
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começava a ter sacralizavam a virilidade dos rapazes. Os traços que formam a 

masculinidade branca no discurso freyriano correspondem a um modo de vida de 

excitação durativa e intensa voltada exclusivamente para as mulheres, pois as relações 

homoafeitvas cessam ao deixarem de ser crianças. Existem semelhanças quanto à 

sexualidade entre o brasileiro e o português que atuou no início do país, assim como entre 

as negras e as mulatas e as indígenas. Fases diferentes, porém, que repetem percursos 

figurativos e temáticos.   

Se o aumento da população escrava rendia lucros aos senhores, para o Estado 

rendia pessoas para ocuparem as vastas terras brasileiras. O mesmo argumento era usado 

pelo Estado e justificava a atividade sexual dos padres e clérigos que descumpriam as 

normas católicas do seu ofício ao manterem relações sexuais com negras e mulatas e, na 

maioria das vezes, constituírem família com essas mulheres. Mais uma repetição de um 

argumento do Estado que existia desde os primeiros anos do Brasil incentivando os 

portugueses a se relacionarem sexualmente com as indígenas. No discurso de CGS os 

relacionamentos sexuais entre os ministradores da Igreja Católica e as negras e as mulatas 

correspondiam àqueles das casas-grandes e das senzalas, os quais eram regidos pelos 

prazeres sexuais dos donos das escravas que faziam o serviço doméstico.  

 

Através dos séculos XVII e XVIII e grande parte do XIX continuou o livre 

arregaçar de batinas para o desempenho de funções quase patriarcais, quando 

não para excessos de libertinagem com negras e mulatas (p. 532) 

 

E não apenas os simples cristãos: também frades e eclesiásticos. Que muitos 

levaram a mesma vida turca e debochada dos senhores de engenho, sob a 

provocação de mulatinhas e negras da casa se arredondando em moças; de 

molecas criando peitos de mulher; e tudo fácil, ao alcance da mão mais 

indolente (p. 530) 

 

O comportamento dos eclesiásticos se igualava ao dos outros homens brancos da 

colônia. Não era a religião o condutor moral das maneiras, mas o prazer, a beleza das 

mulheres e a facilidade em satisfazer o desejo sexual. As mulheres negras e mestiças 

/provocavam/ os clérigos e os faziam desviar da conduta designada pela Igreja. Sob o 

lexema /provocar/ encontramos no Dicionário Houaiss (2008) virtualizações que são 

atualizadas no discurso de CGS: 

1. impelir, incitar, instigar; 2. ser a causa de, causar, ocasionar; 3. fazer perder 

a calma, perturbar; 4. estimular o desejo sexual de, excitar. 

Com seus corpos em desenvolvimento, deixando a infância e entrando na 

adolescência, as escravas /provocavam/ os clérigos. Essa é uma manipulação por sedução 

em que, no texto, a manipulação das mulheres aparece como algo que não é intencional. 
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Todavia, parece haver outra manipulação ocorrendo para que o manipulado seja 

modalizado a partir do querer, analisemos. Junto com a provocação causada pelos corpos 

em envolução das mulheres escravas havia a facilidade, “tudo fácil”, que modaliza o 

sujeito clérigos pelo poder-fazer. Logo mais na frase, está a expressão “ao alcance da 

mão” que modaliza o sujeito com o saber-fazer. Ora, um sujeito que quer-fazer devido a 

sedução corporal feminina; que deve-fazer, pois o Estado assim o autoriza e legitima a 

sua ação, livrando-o de qualquer penitência ou repreensão que pudesse receber; que pode-

fazer, posto que para esse sujeito não há restrinções; e que sabe-fazer, sabe realizar a ação 

sexual, resta, apenas, a performance.  

Nesse caso, o manipulador parece estar associado ao sistema social e econômico 

que, ao passo que dotava os homens brancos com poderes plenos em toda a sociedade, 

inclusive na religião, também dispunha as mulheres a todas as vontades deles que 

ocupavam a posição de donos das pessoas. O mais interessante é que eram donos dos 

escravos e das escravas, até dos corpos deles, e das mulheres brancas que viviam sob a 

tutela do pai, do marido ou, ainda, do padre. O poder concedido aos homens brancos era 

tanto que a interferência da coroa portuguesa não era direta, pois passava pelo filtro dos 

senhores de engenhos, como mostra todo o discurso de CGS e pode ser sintetizado por 

meio da passagem seguinte: 

Formou-se na América tropical uma sociedade (...) que se desenvolveria 

defendida menos pela consciência de raça, quase nenhuma no português 

cosmopolita e plástico, do que pelo exclusivismo religioso desdobrado em 

sistema de profilaxia social e política. Menos pela ação oficial do que pelo 

braço e pela espada do particular. Mas tudo isso subordinado ao espírito 

político e de realismo econômico e jurídico que aqui, como em Portugal, foi 

desde o primeiro século elemento decisivo de formação nacional; sendo que 

entre nós através das grandes famílias proprietárias e autônoma: senhores de 

engenho com altar e capelão dentro de casa e índios de arco e flechas ou negros 

armados de arcabuzes às suas ordens; donos de terras e de escravos que dos 

senados de Câmara falaram sempre grosso aos representantes del-Rei e pela 

voz liberal dos filhos padres ou doutores clamaram contra toda espécie de 

abusos da metrópole e da própria Madre Igreja. (FREYRE, 2006, p. 65-66) 

 

Toda a sociedade colonial no Brasil estava sob a tutela dos homens brancos, até 

mesmo a religião. O discurso de Freyre (2006) aponta para o patriarcalismo como o modo 

de estruturação da sociedade brasileira necessário ao desenvolvimento do país que, de 

acordo com esse discurso, foi muito bem realizado em comparação a outras colônias, 

sendo um fator de sucesso na colonização do país.  

A família, não o indivíduo, nem tampouco o Estado nem nenhuma companhia 

de comércio, é desde o século XVI o grande fator colonizador no Brasil, a 

unidade produtiva, o capital que desbrava o solo, instala as fazendas, compra 
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escravos, bois, ferramentas, a força social que se desdobra em política, 

constituindo-se na aristocracia colonial mais poderosa da América. Sobre ela 

o rei de Portugal quase que reina sem governar. (FREYRE, 2006, p. 81). 

   

Da mesma forma que os meninos brancos iniciavam cedo a vida sexual dentro 

desse sistema patriarcal, as meninas escravas também. Prematuramente serviam não 

apenas os meninos, mas, principalmente, os senhores brancos, criando o que Freyre 

(2006, p. 401) chamou de “prostituição doméstica” que continuaria por toda a vida das 

mulheres escravas. 

 
Ninguém nega que a negra ou a mulata tenha contribuído para a precoce 

depravação do menino branco da classe senhoril; mas não por si, nem como 

expressão de sua raça ou do seu meio-sangue: como parte de um sistema de 

economia e de família: o patriarcal brasileiro (FREYRE, 2006, p. 457). 

 

Mas o grosso da prostituição, formaram-no as negras, exploradas pelos 

brancos. Foram os corpos das negras – à vezes meninas de dez anos – que 

constituíram, na arquitetura moral do patriarcalismo brasileiro, o bloco 

formidável que defendeu dos ataques e afoitezas dos don-juans a virtude das 

senhoras brancas (FREYRE, 2006, p. 538). 

 

 

Logo, foi o patriarcalismo aliado à escravidão que fizeram do Brasil um lugar de 

excessos sexuais. As condições de facilidade e de poder consituídas pelo patriarcado 

favoreceram o estabelecimento das explorações sexuais feitas não só com as mulheres 

escravas, mas também com as brancas que eram as esposas dos senhores, como veremos 

na próxima seção; enquanto a escravião ampliou as possibilidades de acontecer a 

exploração sexual, tornando essa situação predominante no Brasil, sendo referida como 

prostituição. 

Nessa instituição social – a escravidão – é que encontramos na verdade o 

grande excitante de sensualidade entre os portugueses, como mais tarde entre 

os brasileiros (FREYRE, 2006, p.332).  

 

Não há escravidão sem depravação sexual. É da essência mesmo do regime. 

(FREYRE, 2006, p. 399). 

 

A intoxicação sexual referida desde o descobrimento do país aumentou no período 

colonial através da prostituição que alcançava todos os ambientes da sociedade e das 

casas-grandes e senzalas, tornando-se algo normal e considerado em CGS  como “natural” 

ou “essencial”  do regime escravocrata. Contudo, o discurso naturaliza outros aspectos 

sobre os escravos que constribuiriam para a propagação da prostituição. Ao considerá-los 

instintivos e, portanto, mais próximos dos animais, Freyre (2006) atribui alguns indícios 

involuntários de responsabilidade pela situação de exploração sexual aos próprios 

escravos, como a provocação feita pelas meninas negras e mulatas ao crescerem.  
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 [A] animalidade nos negros, essa falta de freio aos instintos, essa desbragada 

prostituição dentro de casa, animavam-na os senhores brancos. No interesse da 

procriação à grande, uns; para satisfazerem caprichos sexuais, outro 

(FREYRE, 2006, p. 402) 

 

Além desses indícios, o texto denomina os homens brancos de sadistas10 e as 

mulheres escravas, e também as indígenas, de masoquistas11, resultando em uma relação 

sadomasoquista unilateral, isto é, com apenas uma direção, dos senhores para as mulheres 

consideradas “inferiores”.  

 

Uma espécie de sadismo do branco e de masoquismo da índia ou da negra terá 

predominado nas relações sexuais submetidas ao seu domínio. O furor 

femeeiro do português se terá exercido sobre vítimas nem sempre 

confraternizantes no gozo; ainda que se saiba de casos de pura confraternizaçao 

do sadimos do conquistador branco com o masoquismo da mulher indígena ou 

da negra. (FREYRE, 2006, p. 113). 
 

Por um lado, o sadismo dos homens brancos encontrou espaço para se manifestar 

livremente no sistema patriarcal. Por outro lado, a afirmação de que houvesse prazer 

sentido pelas mulheres ao serem exploradas sexualmente retira do lugar de vítimas as 

indígenas e as escravas e as coloca como beneficiárias do regime patriarcal de dominação 

masculina. Ao mesmo tempo em que elas se tornam participantes nesse regime, sentindo 

prazer na dominação, dos homens brancos é diminuida a responsabilidade do exercício 

abusivo do poder.  

Portanto, foi a escravidão no regime patriarcal que propiciou a continuidade da 

volúpia nas gerações brasileiras. O domínio sobre as africanas, muito maior que aquele 

exercido sobre a indígena, fazia delas possessão de seus senhores, “dono de terras e de 

gentes” (FREYRE, 2006, p. 56), que poderiam usufruir de todos os seus bens da maneira 

como lhes aprouvessem, favorecendo o desenvolvimento da prostituição.  

Entretanto, a situação de dominação das escravas mesmo que retire delas a 

reponsabilidade pelo contexto de excesso sexual na colônia brasileira e, ainda assim, 

retire em partes, cria a imagem de negras e de mulatas com traços de passividade, de 

beleza e de submissão. Desde muito novas, “muitas vezes ainda impúberes” (op. cit., p. 

                                                           
10 Sadismo, segundo o Dicionário Houaiss (2008), significa: 1. perversão caracterizada pela obtenção de 

prazer sexual com a humilhação ou sofrimento físico de outrem; 2. satisfação, prazer com a dor alheia; 3. 

extrema crueldade.   
11 De acordo com o Dicionário Houaiss (2008), o masoquismo é: 1. perversão caracterizada pela obtenção 

de prazer sexual a partir de sofrimento ou humilhação a que o próprio indivíduo se submete; 2. atitude  de 

uma pessoa que busca o sofrimento, a humilhação, ou que neles se compraz. 



126 
 

342), a imagem das escravas é construída discursivamente como bonitas, doces, 

obedientes e brandas nas relações sexuais com seus senhores por sentirem, em parte, 

prazer nessas relações, independentemente de serem violentas. 

 

Nada nos autoriza concluir ter sido o negro quem trouxe para o Brasil a 

pegajenta luxúria em que nos sentimos todos prender, mal atingida a 

adolescência. A precoce voluptuosidade, a fome de mulher que aos treze ou 

quatorze anos faz de todo o brasileiro um Don Juan não vem do contato ou do 

sangue da ‘raça inferior’ mas do sistema econômico e social da nossa formação 

(FREYRE, 2006, p.345). 

 

Com o descomedimento sexual crescente desde os pimeiros anos brasileiros, 

tendo o ápice no período colonial, Freyre (2006) argumenta que todos os brasileiros 

herdaram a lascívia como parte de seu comportamento. E, além disso, a herança 

masculina foi a preferência por mulheres morenas, como as mulatas.  

Pode-se, entretanto, afirmar que a mulher morena têm sido a preferida dos 

portugueses para o amor, pelo menos para o físico. A moda de mulher loura, 

limitada aliás às classes altas, terá sido antes a repercussão de influências 

exteriores do que a expresão de genuíno gosto nacional. Com relação ao Brasil, 

que o diga o ditado: “branca para casar, mulata para f..., negra para trabalhar”; 

ditado em que se sente, ao lado do convencionalismo social da superioridade 

da mulher branca e da inferioridade da preta, a preferência sexual pela mulata. 

Aliás o nosso lirismo amoroso não revela outra tendência senão a glorificação 

da mulata, da cabocla, da morena celebrada pela beleza dos seus olhos, pela 

alvura dos seus dentes, pelos seus dengues, quindins e embelegos muito mais 

do que as “virgens pálidas” e as “louras donzelas”. (FREYRE, 2006, p. 72) 

 

Assim como os portugueses, os brasileiros também prefeririam as mulheres de 

pele morena e, em especial, as mulatas. Em CGS são poucas as menções sobre a mulata, 

normalmente ela aparece junto com as descrições das negras. No entanto, a mulata não 

deixa de ser lembrada, como na passagem vista anteriormente, materializando o gosto 

nacional por mulheres.  

 

 

 

4.9 Sinhás e Senhoras: mulheres brancas 

 

Apesar de poucas passagens sobre as mulheres brancas, elas são descritas, no 

aspecto sexual, de forma totalmente diferente das outras já analisadas. Ao contrário das 

indígenas que possuiam grande liberdade e procuravam os homens brancos para com eles 

ter relações sexuais, e das escravas que eram obrigadas as manterem esse tipo de relação, 

as mulheres brancas eram vigiadas por todos das casas-grandes, inclusive pelos escravos 

e mucamas de confiança, para que tivessem relações sexuais apenas depois do casamento, 
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com o marido. Fora de casa recebiam a mesma vigilância, andavam sempre 

acompanhadas por outras pessoas, nunca sozinhas, e mesmo os clérigos as observavam 

desde crianças.  

 

[D]urante o dia, a moça ou menina branca estava sempre sob as vistas de 

pessoa mais velha ou da mucama de confiança. Vigilância que se aguçava 

durante a noite. À dormida das meninas e moças reservava-se, nas casas-

grandes, a alcova, ou camarinha, bem no centro da casa, rodeada de quartos de 

pessoas mais velhas. Mais uma prisão que aposento de gente livre. Espécie de 

quarto de doente grave que precisasse da vigília de todos. (FREYRE, 2006, p. 

422). 

 

No Brasil o olho do frade enredeiro não desapareceu das casas (FREYRE, 

2006, p. 510). 

 

A vigilância era constante até mesmo dentro de casa com a posição do quarto das 

meninas brancas que se encontravam no meio de outros quartos e sem janela com 

comunicação para fora da casa. Todos os movimentos das meninas deviam ser observados 

e o texto de CGS compara a situação dessas meninas como um cárcere. Presas e vigiadas, 

elas não possuiam liberdade alguma e não desenvolviam autonomia.    

À menina, a esta negou-se tudo que de leve parecesse independência. Até 

levantar a voz na presença dos mais velhos. Tinha-se horro e castigava-se a 

beliscão a menina respondona ou saliente; adoravam-se as acanhadas, de ar 

humilde. (FREYRE, 2006, p. 510).  

 

As meninas eram domesticadas para serem submissas, dóceis e reservadas para 

que, na fase adulta, continuassem a obedecer, em primeiro lugar, os homens brancos, na 

infância o pai, depois de casadas, o marido. Da forma como é construído no texto, o 

regime patriarcal brasileiro criou uma distância entre homens e mulheres brancas. Mesmo 

sendo livre, as mulheres brancas estavam em constante vigilância, e independente de 

serem brancas, elas não ocupavam posição social igual aos homens da mesma cor de pele. 

O patriarcalismo no Brasil hierarquizou as pessoas em níveis de superioridade e de 

inferioridade. Ao ocupar o topo da escala hierárquica, o homem branco se tornava o 

detentor de todos os direitos em uma sociedade voltada para satisfazer os seus interesses. 

Por isso, mesmo depois de casadas, as mullheres brancas, consideradas, agora, como 

senhoras, continuavam sendo vigiadas e reclusas dentro das casas-grandes. 

 

As meninas criadas em ambiente rigorosamente patriarcal, estas viveram sob 

a mais dura tirania dos pais – depois substituída pela tirania dos maridos. 

(FREYRE, 2006, p. 510). 

 

A tirania descrita no excerto anterior, em alguns casos, resultava em 

consequências drásticas que levavam a óbito as meninas e as senhoras, posto que o 
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patriarca poderia matá-las sob a menor suspeita de descumprimento de alguma de suas 

ordens ou de algum preceito religioso. 

Mas em geral, nessas histórias de filhas ou esposas assassinadas pelos 

patriarcas, andou sempre enredo, ou de frade ou de escrava. (FREYRE, 2006, 

p. 511).  

 

O casamento para as meninas brancas era apresentado como um momento 

importante, assim como a maternidade. Logo que se casavam, e isso acontecia muito 

cedo, normalmente até aos 15 anos, começava o processo da maternidade que visava o 

maior número de filhos. O texto de CGS descreve essas meninas sem aparente beleza, 

posto que era fugaz devido ao número de vezes em que tinham filhos com idade tão 

precoce. Em contraponto da beleza indígena, negra e mestiça, as mulheres brancas não 

possuiam formosura maior e nem mesmo igual.  

 

Pena que tão cedo desfolhassem essas entrefechadas rosas [meninas brancas]. 

Que tão cedo murchassem sua estranha beleza. Que seu encanto só durasse 

mesmo até os quinze anos. (FREYRE, 2006, p. 431).  

 

Em compensação à falta de beleza acentuada, as sinhas e senhoras eram investidas 

com os valores de retidão e de pureza, valores que justificavam a fiscalização constante 

que os garantia para toda a vida, mas, principalmente, para dois momentos específicos: o 

casamento, mantendo a virgindade das meninas, e depois dele para manter a fidelidade 

das senhoras ao marido. Preceitos fornecidos pela a Igreja e em comum acordo com os 

patriarcas. A pureza dessas mulheres se referia à sexualidade e faz um contraste com as 

outras mulheres citadas no texto, as nativas e as escravas, que seriam impuras em razão 

dos modos de vida sexual que tinham. Então, a observação e o cárcere continuava na fase 

adulta. 

 

[M]ulheres coloniais, a toda hora cercada de olhos indiscretos. (FREYRE, 

2006, p. 514).  

 

Nas províncias viviam as senhoras num sistema de semirreclusão oriental, é 

certo; mas dentro desse sistema, eram mulheres de uma pureza rara. (FREYRE, 

2006, p. 538-539). 

 

No entanto, outro aspecto é sinalizado no texto como importante mantenedor da 

pureza das sinhas e das senhoras: a exploração sexual das escravas. De acordo com CGS, 

os homens brancos eram superexcitados com poder sobre o corpo de todas as escravas, e 

era com elas que eles viviam a devassidão e a descarga, por vezes violenta, de seus 

impulsos sexuais.   
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[A] virtude da senhora branca apoia-se em grande parte na prostituição da 

escrava negra. (FREYRE, 2006, p. 538). 

 

Somos forçados a concluir (...) que muito [da] castidade e [da] pureza [das 

mulheres brancas] manteve-se à custa da prostituição da escrava negra; à custa 

da tão caluniada mulata; à custa da promiscuidade e da lassidão estimulada nas 

senzalas pelos próprios senhores brancos. (FREYRE, 2006, p. 539). 

 

Surge do texto a imagem da mulher branca com traços que a distancia do excesso 

sexual brasileiro, que a isola da vida na colônia e que a mantém obediente e recatada. Da 

mesma forma que ela se distancia da escrava na vida sexual, elas se aproximam na falta 

de liberdade. Embora executada de maneiras e com níveis de intensidade diferentes, a 

privação da autonomia e da emancipação ocorreu para as duas classes de mulheres.   
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Conclusão  

 

Ao examinar dois discursos que interagem com os aspectos sociais e culturais do 

Brasil, partimos do princípio de que a Carta do Descobrimento do Brasil e Casa-Grande 

e Senzala, com toda a repercussão que os acompanham, introduziram pensamentos novos 

e consolidaram crenças sobre o caráter dos brasileiros que encontra eco em um imaginário 

que produz a identidade das mulheres brasileira. A Carta apresenta um mundo novo em 

razão das informações diferentes que ela contém para a época de 1500, quando os 

viajantes se depararam com uma sociedade bastante distinta da sua, e para os leitores 

atuais que não conheceram esse mundo, a não ser por meio da leitura das cartas dos 

viajantes. E CGS altera a visão sobre um aspecto conhecido em sua época e valorizado 

como negativo: a miscigenação, eufórica nessa narrativa.  

Com a narração de sua carta, Caminha demonstrou um contraste de valores entre 

o seu universo sóciocultural e o dos nativos e nos fez apreender, por intermédio da sua 

interpretação conjugada com seus valores, mulheres nativas que não possuíam religião, 

que viviam nuas, que não se importavam com os olhares alheios para seus corpos e que 

eram bonitas.  

Além do mais, a comparação do Brasil com o Paraíso perdido, remetendo ao mito 

bíblico da origem do mundo, revela um par semântico que rege o nível profundo do texto 

de Caminha: natureza x cultura. Os nativos, de forma geral, se associam com à natureza, 

enquanto os portugueses, com à cultura. O mito bíblico que fundamenta essas associações 

textuais de Carta, implica aos nativos a ingenuidade e, por consequência, a falta de 

vergonha que as nativas sentiam em estarem nuas. Dessa forma, a imagem feminina 

construída por Caminha forma mulheres bonitas, ingênuas e atraentes.  

Outro ponto interessante observado pela análise é o direcionamento do olhar de 

Caminha. O olhar do narrador da Carta demonstra a presença de valores assimétricos na 

categoria de gênero, pois aos homens nativos o olhar se extendia por todo o corpo em 

observações que indicam o conjunto, isto é, todo o corpo masculino. No entanto, o olhar 

sobre o corpo feminino inside somente em algumas partes e recorta o corpo das nativas o 

focar nas genitálias. O olhar sobre o feminino revela a sexualização do corpo das nativas, 

e o mesmo não acontece com os homens nativos.  

Ao lado desse olhar, designado na análise como horizontal, o narrador não percebe 

vestígios do sentimento de vergonha nas indígenas. E, por isso, julga as nativas com uma 
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sanção negativa, posto que o fato de estarem nuas diante de olhares alheios deveria ser 

motivo suficiente para a instauração desse sentimento, de acordo com os valores de 

Caminha. Relembrando Lótman (1981), a vergonha é algo cultural que prescreve limites 

e formas de viver em sociedade. Por meio do sentimento de vergonha os sujeitos são 

regulados moralmente para estarem incluídos em um nós, parte de um dos processo de 

identificação dos indivíduos proposto por Landowski (ano), a inclusão em um nós por 

assimilação.  

Além disso, o sentimento de vergonha pela nudez só é sancionado por Caminha 

com relação às mulheres, pois os homens indígenas também estavam nus e não sentiam 

vergonha alguma e, no entanto, não há julgamento negativo para eles quanto a falta desse 

sentimento. Ao lermos a Carta, os valores investidos nos homens e nas mulheres nativas 

parecem ser semelhantes, porém, ao analisar esse texto e nos determos em uma reflexão 

aprofundada dele, pudemos entender que o gênero recebe valores que se diferem bastante.  

Há na Carta a imagem de mulheres marcadas pela sexualidade, uma marca que 

polariza homens como um gênero neutro e mulheres como o gênero que não é neutro. O 

“homem” é uma categoria universal e abstrata, e a “mulher” é o a diferença, o concreto e 

o individual; o homem como a mente e a mulher como o corpo. Mente e corpo operam 

valores diferentes, assim como homem e mulher (BUTLER, 2003). A imagem feminina 

das nativas é contruída em concordância com esses postulados binários, pois ela se torna 

o diferente, o específico nas descrições, com valores voltados para o seu corpo, para a 

sexualidade.  

Com uma interpretação sobre a formação do Brasil, CGS inverteu a polarização 

valorativa adotada em sua época por outros escritores e pesquisadores sobre a mistura. 

Ao retomar os textos de outros autores, como cartas de viajantes e interpretações de 

padres e de estudiosos, Freyre constrói em seu discurso um Brasil imerso em uma 

sexualidade excessiva, associada à devassidão e ao afrouxamento moral que não 

encontrou limites nem mesmo na Igreja e em seus representantes. Tal excesso é notado 

com pessimismo e desaprovação, um pouco antes de ser publicada CGS, por Prado (2012, 

p. 63) ao escrever sobre o desenvolvimento de uma “superexcitação erótica em que vivia 

o conquistador e povoador, e que vincou tão fundamente o seu caráter psíquico”. Caráter 

que seria herdado nas gerações futuras e que estenderia a todos os brasileiros em CGS.  

Todavia, a sexualidade excessiva não recebe o mesmo tom de pessimismo no 

discurso de Freyre. Ao contrário, graças a esse excesso a miscigenação aconteceu e 

possibilitou a riqueza da população brasileira e a confraternização das raças: 
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Não que no brasileiro subsistam, como no anglo-americano, duas metades 

inimigas: a branca e a preta; o ex-senhor e o ex-escravo. De modo nenhum. 

Somos duas metades confraternizantes que se vêm mutuamente enriquecendo 

de valores e experiências diversas; quando nos completarmos em um todo, não 

será com o sacrifício de um elemento ao outro. (FREYRE, 2006, p. 418). 

  

A confraternização racial foi recebida, logo no momento em que a obra foi 

publicada, com receptividade e euforia, incorporando a identificação no imaginário 

brasileiro. Pois, entre os dois argumentos existentes na época sobre a miscigenação, um 

defendendo a “inviabilidade do país (...) [que] levava inexoravelmente à esterilidade, 

senão biológica, certamente cultural” (ARAÚJO, 1994, p. 28-29), e o outro que converte 

a miscigenação “num mecanismo capaz de garantir a redenção do Brasil, a extinção da 

sua questão racial e o seu consequente ingresso na trilha do progresso.” (op. cit., p. 29). 

Porém, o argumento sobre a prosperidade da nação baseado na confraternização 

das raças sofreu várias críticas, anos mais tarde da publicação da obra CGS, por 

pesquisadores que retomaram os estudos de Freyre e demonstraram em novas pesquisas 

que a conciliação racial era apenas um mito (TELLES, 2003; FERNANDES, 2007). Na 

verdade, a concepção de uma fraternidade entre as raças contribui para gerar mais 

assimetrias e distâncias entre elas, uma vez que camufla, ou esconde, os preconceitos e 

discriminações existentes.      

Embora a discussão sobre a democracia racial não seja o foco desse trabalho, ela 

se torna interessante porque, com a análise de CGS, descobrimos que a sexualidade é 

apresentada como o fator que possibilitou a harmonia racial. O pensamento de Freyre 

atribui aos contatos sexuais a extrema miscigenação de todos os brasileiros e, por isso, a 

proximidade de uns com os outros. A sexualidade exagerada teria, então, favorecido uma 

situação de tranquilidade na convivência da população. Logo, o excesso é considerado 

como bom. 

Entretanto, a carga negativa que resultou do descomedimento sexual para a  

imagem das mulheres foi grandiosa. Como vimos no trabalho, com exceção das mulheres 

brancas, todas as outras são construídas textualmente a partir da sexualidade. O que nos 

leva a concluir que a categoria sexual rege, nesse texto, outras duas categorias, o gênero 

e a raça, pois algumas mulheres não recebem o traço da sexualidade porque são brancas. 

Em outras palavras, a raça opera junto ao gênero para caracterizar as mulheres quanto à 

sua sexualidade. Ao sustentar o argumento da intensa mistura racial no Brasil com uma 

direção unilateral, isto é, partindo dos homens brancos para as mulheres indígenas e 
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escravas, Freyre criou uma imagem das mulheres indígenas, negras e mestiças, com 

expressão maior na mulata, vinculada diretamente à sensualidade e à erotização.  

Gênero e raça também se sobressaem nas pesquisas que nos levaram a formular a 

pergunta principal desse trabalho, se erotização da mulher brasileira estaria presente em 

outros discursos além das mídias e das falas de brasilerias e de estrangeiros entrevistados 

(PISCITELLI, 1996 et al; PACHECO, 2004; GABRIELLI, 2011). Seria possível 

encontrar subsídios do pensamento que relaciona gênero e raça à sexualidade feminina 

brasileira em textos que falam sobre o Brasil? Será que esse pensamento encontra 

ressonância nos dois textos analisados? A resposta que concluimos é a da continuidade 

de uma mentalidade expressa na Carta sobre as mulheres, anos depois, em CGS. 

Mentalidade, aliás, reforçada no período colonial com a flexibilidade moral ganhada a 

partir do contato entre as culturas e tonificada pelo regime patriarcal desenvolvido na 

colonização brasileira.  

O patriarcalismo confere aos homens a supremacia do poder sobre as mulheres ao 

modalizar os homens pelo querer, poder e saber, se justificando no dever de manter a 

ordem; formando mulheres como sujeito modalizado pelo dever servir, se doar, agradar, 

cuidar, calar. O efeito de sentido gerado para todas as mulheres são caracterísicas de 

docilidade, reserva, submissão e obediência. Porém, a análise nos levou a mais uma 

diferenciação feita pela raça nessas mulheres, além das indígenas, das negras e das 

mulatas receberem a marca da sexualidade como característica principal, elas são 

constituídas como sujeito não apenas pelo dever, como também pelo querer. Algumas 

dessas mulheres, apesar de exploradas sexualmente, gostavam dessas relações. Tal como 

o mito da democracia racial, a produção da identidade feminina pelo querer fomenta a 

crença antiga, e, infelizmente, ainda atual, de que “mulher gosta de apanhar” (BORGES; 

LUCCHESI, 2015, p. 232). 

Na pesquisa recente realizada por Borges e Lucchesi (2015), os dados revelam 

que a mentalidade sexista e patriarcal dos brasileiros continua a mesma, independente de 

haver, hoje, leis, políticas públicas, discussões acadêmicas e públicas que refletem sobre 

a situação de violência contra a mulher e a dominação masculina. Em outra pesquisa, 

Saffioti (2015) revela dados impressionantes e tristes sobre a mentalidade dos agressores 

que violentam meninas dentro de casa. Na maioria dos casos são os próprios pais que 

estupram suas filhas, porém há casos de outros homens responsáveis pela criação das 

meninas e que excercem a violência sexual contra elas, às vezes são tios, avós ou 

padrastos. A maior parte desses homens pensam ter o direito sobre o corpo das meninas, 
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uma vez que são suas filhas ou que são criadas por eles, dessa forma eles se justificam 

pelos estupros e lembram a estrutura textual encontrada em CGS na qual o poder do 

patriarca alcança o corpo das mulheres que fazem parte da sua casa. 

A discrepância da mentalidade atual, que ainda repete atos patriarcais e sexistas, 

com os esforços realizados nos últimos anos para diminuir as diversas violências sofridas 

pelas mulheres, pode ser explicada pela naturalização que discursos como a Carta de 

Caminha e a CGS geraram sobre a imagem das mulheres brasileiras, construída sob o 

signo da dominação masculina e da sexualidade excessiva e passiva. “Comportamentos 

não são determinados por uma constituição anatômica, e, sim, por uma construção 

social.” (MOREIRA, 2009, p. 30). O gênero é produzido e mantido por estruturas sociais, 

e uma delas é a linguagem.  

“[D]iscursos, na verdade, habitam corpos. Eles se acomodam em corpos; os 

corpos na verdade carregam discursos como parte de seu próprio sangue. E ninguém pode 

sobreviver sem, de alguma forma, ser carregado pelo discurso.” (BUTLER, MEIJER & 

PRINS, 1999, p. 163). Os discursos promovem mentalidades e produzem identidades 

essenciais. Carregam em seus temas e figuras a sua ideologia (FIORIN, 1988) e 

transportam valores culturais que recaem sobre os indivíduos sociais. 
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