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Este trabalho tem como objetivo socializar alguns dos resultados de minha 

pesquisa de mestrado. Estive interessada em entender, a partir de aproximações com o 

campo da discursividade e com o auxílio de algumas de suas ferramentas teóricas, 

possíveis relações entre o ensino de História nas séries iniciais do Ensino Fundamental e 

as produções discursivas acerca da identidade nacional. 

A trajetória teórica da pesquisa levou-me a operar no diálogo entre as discussões 

de Macedo (2004, 2006 a) – para pensar a questão dos hibridismos no currículo e 

“politizá-lo como cultura”, no processo de produção de diferenças e identidades – e de 

Gabriel (2002, 2003, 2006, 2008 a, 2008 b) – como autora que não perde o foco na 

questão do conhecimento e procura, a partir do ensino de História, retomar a questão 

das identidades e diferenças. Desta forma, torna-se possível reabilitar a discussão sobre 

o conhecimento dentro desse novo quadro teórico, sem perder de vista a preocupação 

com a produção da diferença. É nessa perspectiva que o estudo procurou investigar as 

relações entre ensino de História, conhecimento de História e a questão das identidades. 

A busca pela compreensão do processo de produção dos saberes históricos 

escolares, como categoria de análise, ajuda a olhar para a escola como um espaço onde 

os diferentes saberes se hibridizam e se articulam na relação sujeito-conhecimento, a 

partir de condições de produção e consumo. O saber escolar é produzido socialmente, 

com finalidades e configurações próprias da escolarização. Isto significa reconhecer que 

sua fertilidade analítica se manifesta quando o relacionamos com outras categorias, 

teorias, em situações que reflitam escolhas políticas, por exemplo. Isto é, um conceito 

não se encontra apenas no termo em si, mas no olhar que é utilizado para explicar e 

interpretar as práticas observadas (GABRIEL, 2006). 

Na referida pesquisa estive preocupada em, a partir do ensino de História, no 

contexto dos anos iniciais do Ensino Fundamental, identificar quais sentidos de 

brasilidade estão sendo negociados nos processos mais amplos de formação identitária. 



Formação essa que é um dos objetivos explícitos desta disciplina escolar. Embora seja, 

algumas vezes, alvo de críticas acerca de seus processos de legitimação e até mesmo de 

sua existência e pertinência, a marca do ‘nacional’ está presente em nossas 

subjetividades. Ao problematizar a identidade nacional, Gabriel (2005) defende, assim 

como Moreira (2006), que ela ainda é um caminho possível e importante para 

pensarmos em uma educação intercultural. 

Investiguei exercícios realizados durante aulas de História do primeiro semestre 

letivo de 2008 e apliquei um questionário, cujo objetivo era perceber expressões de 

brasilidade produzidas por alunos do 5º ano de escolaridade. Para a dissertação, foram 

pesquisadas quatro turmas, num total de três escolas, que abrangiam a região 

metropolitana do Rio de Janeiro, em três redes diferentes de ensino: duas públicas 

municipais e uma privada. Neste trabalho, apresento um recorte, que, em meu entender, 

permite empreender, dentro dos limites de sua extensão, qualitativa e quantitativamente 

uma análise de fragmentos das produções discursivas sobre a História do Brasil e, 

posteriormente, das respostas a uma das perguntas do questionário, assim formulada: 

“Em que momento(s) você se sente brasileiro?”. É nessa perspectiva que minhas 

aproximações teóricas foram se construindo e cheguei à configuração que será 

apresentada neste texto: parte da empiria produzida durante o estudo, a saber, 

fragmentos discursivos de duas turmas de 5º ano de escolaridade, alunos de duas escolas 

da região metropolitana do Rio de Janeiro. 

Com os aspectos abordados na pesquisa e aqui trazidos, procuro estabelecer, 

com base no referencial teórico utilizado, possíveis interrelações entre o saber histórico 

escolar e as marcas identitárias explicitadas pelos alunos. Importante reiterar que abordo 

esse tema pela via da discursividade e assumo a afirmação, que não é nova, de que a 

escola é um espaço privilegiado de negociações de identidades; e uma vez que esse 

processo ocorre na relação com os saberes, assumo como elementos dessa relação 

saber/poder os conteúdos, gestos, valores, atitudes, silêncios e ênfases ali presentes. 

A organização deste artigo está feita em três seções: na primeira apresento as 

condições de produção desses discursos: as características das escolas, a constituição do 

material empírico.  Na segunda, procuro explorar a análise do discurso propriamente 

dita e na última, chamo atenção para alguns dos achados da pesquisa. 



 

Produção, circulação e consumo de saberes e/em discursos 

 

Procurei por escolas que realizassem um trabalho pelo qual fossem reconhecidas 

positivamente em suas comunidades. As escolhas aqui apresentadas pautaram-se em 

referências de colegas da área, na receptividade que manifestaram em relação à pesquisa 

e também em seu desempenho na avaliação do IDEB/2007. 1A escola “S” está 

localizada num distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense e possuía uma 

turma de 5º ano. A escola “H”, situada na zona Norte da capital atendia a duas turmas 

de 5º ano e ambas fizeram parte da pesquisa. 

A coleta de material girou em torno de textos escolares. Foi aplicado um 

questionário, cujo objetivo era perceber expressões de brasilidade e também oferecer 

informações sobre os perfis das comunidades escolares em foco. Além disso, coletei 

exercícios realizados durante aulas de História do primeiro semestre letivo de 2008. 

Ambos os momentos foram considerados e analisados como práticas discursivas 

diferenciadas, mas que se aproximam na medida em que me ofereceram a possibilidade 

de interagir com os alunos em suas relações com os saberes e com a sistematização de 

sua escrita, vivências e aprendizagens. Busquei entender de que forma apareceu nos 

exercícios a memória comum da nossa História; quê fatos históricos foram trazidos para 

rememorá-la e se havia relações intencionalmente estabelecidas entre os sujeitos dessa 

História e os sujeitos para quem ela estava sendo contada. 

Entender a realidade social como uma complexa teia de relações, nos remete a 

elementos interligados pelas análises dos Estudos Culturais: disputas por hegemonias; 

identidades que se hibridizam. Hall (1997) evidencia a importância  que a cultura, em 

suas dimensões substantiva e simbólica, assumiu, no século XX, na constituição e 

organização em todas as esferas da sociedade moderna tardia (GABRIEL, 2008 p.17). 

Aquele autor traz  e faz uma importante análise do modo pelo qual as identidades 

                                                           
1 Na avaliação do IDEB, o Estado do Rio de Janeiro obteve 3.8 a capital e a cidade de Duque de Caxias, 
receberam 4.5 e 3.7, respectivamente. A escola “S” recebeu a maior nota entre as escolas de sua rede 
municipal: 5.2. A escola “H” obteve 6.3 na avaliação de 2007. 



passam a ser negociadas, entendidas e configuradas a partir do processo de globalização 

que desenvolvo na próxima seção. 

Concordo com Gabriel (2002, 2008) quando esta aposta que trabalhar na tensão 

pode ser assaz produtivo, isto é, um caminho possível, mais rico do que assumir 

radicalismos de quaisquer natureza. Assim, ao aceitar que a escola deixa de ser 

exclusivamente o local da transmissão cultural, enxergamo-la como “arena cultural”. 

Entender, pois, a escola como um ambiente social onde discursos sobre culturas são 

hibridizados, produzidos, ressignificados, não retira desse espaço as disputas 

hegemônicas. Defender a idéia de que é possível enxergar relações de hibridização para 

além da reprodução; de subversão para além da resistência, não significa descartar as 

disputas por posições de poder, que permeiam as relações educacionais, e as submissões 

delas decorrentes, mas sim interpretá-las de outra forma. 

As desigualdades sociais não se dissiparam com a globalização e o pensamento 

pós-moderno. Apenas a ressignificação conceitual dos aspectos acima citados não 

tornou a escola um lugar mais ou menos democrático, plural, tampouco subverteu a 

ordem prática que rege os bancos escolares há séculos. Essas mudanças se fazem refletir 

em diferentes níveis, mas não constituem, per se, a panacéia da pulverização das 

desigualdades. Sem focar minha atenção na seleção  de conteúdos e tampouco em sua 

suposta aprendizagem, empreendi um esforço para distanciar-me teoricamente do risco 

iminente das perspectivas essencialistas, com vistas a construir uma costura teórica que 

me ajudasse a chegar às marcas identitárias nacionais pela via da relação com o 

conhecimento escolar propriamente dito. 

Destarte, procurei operar na tensão entre as convicções modernas do ainda 

importante papel da escola, como elemento potencialmente desencadeador, através do 

conhecimento por ela objetivado, de experiências sobre estar no mundo, e o 

reconhecimento de que ela é também arena de disputas de poder, dadas através da 

relação com o saber; e que, a partir desse movimento, torna-se – a escola – também 

produtora e produto, de culturas hibridizadas. Assim, os saberes deixam de ser 

percebidos como “propriedades” de grupos específicos, interagindo em relações 

hierárquicas e verticalizadas de poder e assumem a condição de enunciados que 

posicionam sujeitos em relações assimétricas, onde emergem e interagem manifestações 



plurais de regulação e subversão na  disputa pela hegemonia, ainda que provisória. 

(GABRIEL, RAMOS e PUGAS, 2007) 

Nesse estudo, as escritas produzidas pelos alunos foram vistas como espaço de 

enunciação, onde são mobilizadas identidades e diferenças, negociações de sentidos por 

meio do conhecimento escolar. (LOPES e MACEDO, 2006) 

 

Análise Crítica do Discurso Textualmente Orientada: apropriações e 

aplicações 

 

Apoiada nos estudos de Faiclough (2001), aposto que o discurso é uma prática, 

não apenas de representação, mas de significação do mundo, constituindo e 

construindo-o em significados. Pensar o ensino de História em suas especificidades, 

isto é, no diálogo inexorável e necessário entre a historiografia e a pedagogia, em seus 

diversos matizes, é debruçar-se sobre o modo pelo qual, por meio desse ensino, torna-

se possível criar sentidos para a História, para as sociedades, para o mundo, e como, 

nesse processo, as identidades se forjam. As aulas são vistas aqui como espaços onde a 

produção de identidades e diferenças tem um caráter intencional que ocorre através de 

elementos discursivos próprios, em configurações específicas: culturais, espaciais, 

políticas, sociais; mediadas e mediadoras de/por práticas discursivas peculiares, nas 

quais se pode identificar movimentos de produção, distribuição e consumo de 

discursos2, forjados a partir da interação com o conhecimento. 

Fairclough (2001) dialoga com a teorização social do discurso (TSD) e 

desenvolve uma proposta analítica que a articula – TSD – com as contribuições da 

lingüística, identificando o texto como elemento chave do movimento de entendimento 

discursivo. Para isso, elabora o esquema tridimensional da constituição dos discursos, 

bem como um modo de operar com ele: a Análise Crítica do Discurso Textualmente 

                                                           
2 “Ao usar o termo ‘discurso’, proponho considerar o uso de linguagem como forma de prática social e 

não como atividade puramente individual ou reflexo de variáveis situacionais. Isso tem várias 

implicações. Primeiro, implica ser o discurso um modo de ação, uma forma em que as pessoas podem 

agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, como também um modo de representação.” 
(FAIRCLOUGH, 2001 p.90) 



Orientada (ACDTO). Este modo de conceber e trabalhar com o discurso privilegia a 

busca pela compreensão das relações que permitem aos sujeitos produzirem alguns 

discursos, em detrimento de outros, pois os discursos posicionam os sujeitos em 

relações assimétricas de poder (FOUCAULT, 2007). 

A análise do discurso aqui empreendida se ateve a algumas categorias de 

propostas por Fairclough relacionadas tanto ao conteúdo como às formas do texto. Sem 

a intenção de tratar completamente de todos os aspectos da ACDTO, procurei operar 

com a tridimensionalidade do discurso, utilizando-me da interdiscursividade como 

ponto de partida para entender a dimensão dos eventos discursivos aqui representados 

pelas respostas. Tais eventos, assumem papel importante na análise, como a 

materialidade do dito; não apenas o conteúdo do que é dito, mas o modo como os 

sentidos estão organizados, como são expressos no texto. O texto, por sua vez, é o que 

faz do discurso uma prática discursiva; é uma dimensão do evento discursivo, assim 

como a dimensão social e política. Produzi-lo, interpretá-lo, é trabalhar as relações entre 

essas três dimensões ao mesmo tempo. 

O foco na questão textual em Fairclough, contém uma aposta na mudança 

discursiva como elemento importante da mudança social, isto é, procura identificar, nas 

marcas textuais, possíveis subversões, hibridizações, mudanças, reproduções. Ainda em 

outros termos: a característica interdiscursiva dos discursos pressupõe a tensão 

discurso/poder – e neste trabalho eu a utilizo como discurso/saber/poder – na 

perspectiva das lutas hegemônicas, que por sua vez contém outras posições subversivas, 

ou seja, é híbrida, por sua própria constituição. Essa aposta vem ao encontro do 

posicionamento daqueles que, ao transitarem por entre as perspectivas curriculares 

críticas e pós-críticas, não deixam de considerar o papel da escola como uma instituição 

que engendra possibilidades de mudança, de emancipação; reinventando-a pela 

discussão da epistemologia do saber escolar. Este posicionamento levou-me a explorar 

como se dão, no campo da discursividade, as disputas travadas no domínio das 

identidades. Lancei-me então, ao desafio propriamente dito de identificar, na 

textualidade das respostas recebidas e coletadas, “pistas”  que me permitissem caminhar 

por entre essas dimensões constitutivas que, como veremos, compuseram essa empiria. 



Optei por fazer, no que se refere à análise discursiva dos exercícios, um recorte 

temático. Por esse motivo, o leitor verá evidenciadas amostras de relatos dos alunos 

acerca de duas temáticas específicas: ‘a chegada da família real’ e os ‘indígenas’. Esses 

dois temas foram selecionados, entre outros estudados pelos alunos durante o 1º 

semestre letivo de 2008, porque também carregam consigo uma carga importante de 

representatividade sobre um passado comum. Entendo que a relação ensino de 

História/memória/produção de identidades sociais, nacionais é fundamental para a 

compreensão do movimento analítico aqui pretendido. Assim sendo, o conhecimento 

sobre as populações indígenas, primeiros habitantes das terras posteriormente 

denominadas Brasil, estava expresso no planejamento das turmas como parte dos 

conteúdos a serem ensinados no primeiro semestre, a respeito da História de nosso país. 

O tema da vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, foi escolhido 

devido às comemorações alardeadas pelos meios de comunicação e grandemente 

reforçadas pelas instâncias oficiais de gestão do ensino por ocasião dos 200 anos da 

chegada da família real “no Brasil”3 – como, na maioria das vezes, o tema vinha sendo 

tratado –. As escolas pesquisadas desenvolveram atividades acerca deste acontecimento, 

de modo que tornou-se, ao menos naquele momento, lugar-comum falar sobre este fato, 

lembrando-o como um episódio considerado relevante na História da nação. 

 

 

 

Reconte os motivos e a viagem da Família Real Portuguesa, em 1808, para o Brasil: 

Bonaparte queria tomar conta da Europa, ele já planejava atacar e o D. João VI soube e teve 

uma idéia e pegou as caravelas com ratos e levou toda a sua família e foi para o Brasil. No meio do 

caminho a ida do Brasil no navio tinha infestações de piolho, tinha falta de higiene, alimentos 

estragados, falta de água e até a família chegar ao Brasil e a família se multiplicou e assim a família 

veio para sempre. 

 

Napoleão Bonaparte (sic) [D. João VI] fugiu com a família Real para o Brasil de caravelas. 

Na viagem que demorou dias os embarcadores comiam comida estragada e muitos morreram. Quando 

chegaram às terras que eles chegaram foi na terra de D. João VI. 

                                                           
3 Interessante observar que o termo “Brasil”é usado para situar um acontecimento histórico anterior à 
constituição do Brasil como um país soberano. 



 

O mundo começou a mudar quando D. Maria ficou louca e passou o trono para seu filho D. 

João VI e Napoleão Bonaparte queria destruir a Europa e também queria destruir o Portugal e D. João 

VI pegou sua mulher Carlota Joaquina e sua mãe colocou alguns alimentos e colocou sua família e fugiu 

para o Brasil com muitas dificuldades e essa  é a História (da Família Real). 

 

 (Escola “S”) 

 

 

Complete as frases com as palavras abaixo[em negrito nesta amostra]: 

a) A Família Real veio para o Brasil em 1808. A Corte instalou o governo no Rio de Janeiro. 

b) D. João governava como Príncipe Regente. 

c) D. João determinou a abertura dos portos que permitia a todas as nações amigas o comércio  

com o Brasil. 

d) Em 1821 D. João voltou para Portugal e deixou governando o Brasil seu filho D. Pedro. 

 

Que medidas tomadas por D. João foram importantes para o Brasil? 

"Abriu as portas brasileiras às nações amigas, criou o Banco do Brasil, Academia Militar, o 

Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, a imprensa Régia, o arsenal da marinha, elevou o Brasil à 

categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves." 

 

Que benefícios D. João proporcionou ao Brasil? 

"O príncipe regente D. João transferiu a sede do seu governo para o Brasil no Rio de Janeiro. 

Abriu os portos brasileiros, criou o Banco do Brasil, a Academia Militar, o Jardim Botânico, a 

Biblioteca Nacional, a imprensa Régia, arsenal da marinha, elevou o Brasil à categoria de Reino 

Unido de Portugal e Algarves." 

 

(Escola “H”) 

Embora tenha sido trabalhada – conforme relato da professora da escola “S” – a 

questão indígena foi pouco registrada no caderno durante esse semestre letivo. Percebi 

que temas como as ‘expedições portuguesas e espanholas’ e as ‘capitanias hereditárias’ 

tomaram quase todo o trabalho. Desse modo, as amostras desta escola se dividem em 

relatos narrativos sobre a família real e um registro que traz os indígenas como questão. 

 



A proposta de trabalho era: “um nobre português do século XVI que recebeu um convite do rei 
para ir viver na colônia, numa Capitania Hereditária. Imagine-se no lugar deste personagem. 

Que dificuldades você acha que encontraria na colônia? 

"Os índios." 

(Escola “S”) 

Na escola “H”, pude encontrar um número maior de registros sobre a temática 

indígena. 

 

Quais foram os primeiros habitantes do Brasil? 

Foram os índios. 

 

Como viviam os indígenas? 

Viviam em nações. Cada nação era formada por várias tribos. 

 

Os indígenas andavam vestidos? Como se enfeitavam? 

Não. Enfeitavam o corpo com plumas coloridas, dentes de animais e pinturas. 

 

A que se destina a FUNAI? 

Proteger os povos indígenas 

 

Escreva duas contribuições deixadas pelos indígenas na nossa cultura: 

"Na alimentação � milho, mandioca, etc." 

"No vocabulário � jacaré, jacarandá, tatu" 

"Nos costumes � dormir em rede, tomar banho diariamente, etc." 

"Nas embarcações � jangadas e canoas" 

 

Organizando idéias... 

Nas Histórias mostra como os índios vivem, eles vivem em matos e alguns deles não tem 

domicílio fixo, os portugueses encontraram nas terras brasileiras muitos índios pardos nus sem coisa 

alguma que lhes cobrisse as suas vergonhas, traziam nas suas mãos arcos e setas para poder atacar os 

portugueses, mas também [para defender] o seu pedaço e também eles caçavam animais para poder 

servir o seu alimento que consumiam cada dia de suas refeições. Lá quando alguém estava doente eles 



pegavam uma planta deles e faziam remédios para poder curar as suas doenças e também pintavam o 

rosto com tintas que eles faziam, ficavam todos bem enfeitados. Eles não usavam nada nos pés e não se 

preocupavam em se machucar , porque para eles era tudo normal. Eles não matavam os animais porque 

gostavam, só matavam pra poder sobreviver. 

(Escola “H”) 

O que se percebe nos excertos é que as perguntas e respostas, em sua maioria, 

enfatizam um tipo de abordagem da História do Brasil marcada por questões políticas 

clássicas. O vocabulário utilizado sugere pensarmos que, a despeito de pretenderem 

explicar acontecimentos, como, por exemplo, o motivo da fuga da família real 

portuguesa ou a forma de vida dos indígenas quando do contato com os portugueses, os 

textos contém expressões que denotam marcas de um tipo de discurso historiográfico 

relatado nas respostas; representante de um tipo específico de filiação que tende a fazer 

uso de algumas categorias abstratas, que engessam – ou não explicam – processos. 

A escrita dos alunos, como expressão de sua relação com os saberes ensinados, 

possibilita, em grande medida, pensar sobre o que Fairclough discute a respeito da 

democratização como marca da História recente na sociedade4 e analisa esse fenômeno 

– e sua não uniformidade – pela ótica do discurso, através da percepção “da eliminação 

de marcadores explícitos de poder5 em tipos de discurso institucionais com relações 

desiguais de poder” (idem p. 248). Este, como outros elementos analíticos propostos 

como ferramentas para empreender a ACDTO, mostra-se potencialmente produtivo, ao 

mesmo tempo em que requer extremo cuidado, para que, ao operar sob sua lógica, não 

se acabe criando novos essencialismos ou superficialismos, reinvestindo velhas 

perspectivas que poderiam comprometer sua riqueza de possibilidades interativas. 

Na interdiscursividade característica dos contextos de produção, distribuição e 

consumo desses textos, a eliminação dos marcadores pode ser entendida como 

superficial, uma vez que “os marcadores explícitos tornam-se menos evidentes e 

encobertos e as assimetrias de poder tornam-se mais sutis em vez de desaparecerem” 

(FAIRCLOUGH, 2001 p. 251 – grifos meus). No caso dos textos escolares sobre a 
                                                           
4 Vale lembrar que esta afirmação não foi feita em relação ao Brasil; trata-se de uma obra publicada na 
Grã-Bretanha em 1992. Contudo, a argumentação desenvolvida a seguir é bastante pertinente para 
pensarmos também, entre outros, a atualidade curricular brasileira, tendo em vista o ainda historicamente 
recente final do período ditatorial militar em nosso país, e suas implicações. 

5 Tais como: formas assimétricas de tratamento e imperativos. 



História do Brasil, a naturalização e/ou simplificação de fatos e processos é bastante 

comum, como podemos ver evidenciado em grande parte dos excertos aqui trazidos. 

Fairclough alerta para o cuidado de não radicalizarmos as posições e,  reiterando sua 

aposta nas possibilidades de mudança, afirma que também nesse aspecto, há disputas de 

significados e que não é adequado considerarmos tal ou qual posição como única 

possível. “Há certa verdade nisso, mas apenas meia-verdade: esse modo de 

democratização é algumas vezes apenas aparente, mas pode ser também substancial, e 

há luta sobre seu significado” (idem). Certamente as opções por este ou aquele tipo de 

exercício, evidenciam posicionamentos políticos, teóricos, ideológicos. 

Ao propor as perguntas acerca da brasilidade, procurei colocar os alunos numa 

condição de escrita onde registrassem tais marcas no papel. Entendendo que, como 

autores, reúnem as palavras, são responsáveis pelo texto; considero que eles agem como 

seus produtores e consumidores; sem perder de vista que esses textos são lugares – 

espaços de enunciação – onde circulam os discursos de identidade. São várias as 

possibilidades de apreensão dos sentidos acerca do ser brasileiro, ou, ainda, do “estar 

sendo”. Quando, em detrimento de outros, alguns sentidos são fixados, configura-se 

discursivamente uma disputa hegemônica. Utilizei, na busca por esta compreensão, 

alguns recursos oferecidos pela ACDTO. 

Perguntados sobre os momentos em que se sentem brasileiros os alunos e as 

alunas, de modo geral, fizeram referência à prática esportiva e a eventos esportivos de 

abrangência internacional/nacional (em alguns casos, regional). Também a paisagem – 

pontos turísticos e belezas naturais da cidade do Rio de Janeiro, exaltados pela mídia – 

foi um dos elementos mais apontados como aqueles que evocam o sentimento de 

brasilidade indicando alguns aspectos interessantes para pensarmos sobre os discursos 

oficiais a respeito do ensino de História nas séries iniciais, como formador de uma 

memória comum, de um passado que tenderia a aproximar os indivíduos de uma idéia 

de nação; e os discursos representativos do que designa essa brasilidade para as 

crianças. O que pretendi explorar foram as configurações interdiscursivas dessas 

representações e as possibilidades de pensá-las quanto às disputas por posições 

hegemônicas frente a uma saber específico: o saber histórico escolar. Vale ressaltar que 

as respostas não diferiram significativamente entre uma e outra escola. 



A idéia de ser brasileiro carrega uma estruturação particular de significados. 

Quando utilizo a categoria vocabulário6  como ferramenta para operar com a ACDTO, 

pretendi, então, demonstrar que os sentidos atribuídos às palavras traduzem a luta 

hegemônica no campo discursividade. A palavra brasileiro, sugerida por mim às 

crianças através do questionário teve a intenção de perceber como eles reinvestem de 

sentidos esse significante, a partir de significados produzidos nas suas trajetórias 

escolares. 

As respostas transcritas a seguir contemplam, em certa medida, a diversidade de 

aspectos abordados pelas crianças, bem como demonstram a recorrência de alguns 

temas, como o esporte enquanto símbolo de uma nação que se reconhece nas cores de 

sua bandeira e no exemplo ‘heróico’ de seus atletas. 

 

 

Quando no futebol e o Brasil ganha e na corrida de carro e o Brasil levanta a bandeira para o 

alto só que me faz sentir uma brasileira.  

Quando vou a pontos turísticos, quando canto o hino nacional, quando vou à praia. 

Quando estou estudando. 

Quando canto o hino, quando vejo o jogo do Brasil e quando vejo a bandeira do Brasil. 

Quando passeio pelo Pão de Açúcar e Cristo Redentor. 

A todo momento, futebol, Hino Nacional, quando elogiam o Brasil ou os brasileiros, quando 
falam do Rio de Janeiro. 

Quando vejo que estudando posso fazer cidadania por mim mesmo. E ter um bom direito 
como todos. 

Futebol, Carnaval e Hino Nacional. 

No Maracanã, no meu coração e no meu país. 

(Escola “H”) 

 

Em uma partida de futebol na Copa do Mundo, nas eleições e em todo momento. 

                                                           
6 Tendo como base a ACDTO, estar atento ao vocabulário não se reduz ao que está registrado no 
dicionário, pelo contrário, na perspectiva aqui adotada, nessa categoria analítica, “há muitos vocabulários 

sobrepostos e em competição correspondendo aos diferentes domínios, instituições práticas e valores e 

perspectivas” (p.105). Essa forma de análise também denominada por Fairclough como “processos de 
lexicalização” (significação) permite pensar nos sentidos em disputa ali representados, o que 
particularmente interessa a essa pesquisa. 



Quando eu saio e olho a natureza e os animais que estão ao meu redor e me sinto mais 

brasileira ainda quando o vento sopra em meus ouvidos. 

Nos jogos de futebol e jogos pan-americanos. 

Na Fórmula 1, quando o Brasil vence. 

Quando o Brasil ganha alguma coisa. 

A todo momento, principalmente nos jogos de futebol. 

 (Escola “S”) 

Indiquei acima elementos de vocabulário que sugerem, na maioria das vezes, a 

identificação da brasilidade com festa, alegria, confraternização. Percebe-se também a 

positividade que termos como “elogio”, “vencer” e “no coração” expressam. Outras 

palavras utilizadas evidenciam que esses sujeitos se reconhecem brasileiros quando 

expostos a situações/momentos esportivos, especialmente naqueles relacionados ao 

futebol. Outra aproximação com o sentimento de brasilidade é o contato com cartões-

postais da cidade do Rio de Janeiro. Poucas foram as respostas que citaram aspectos 

ligados aos saberes escolares e expressos a partir de algum aspecto que se relaciona 

diretamente com as práticas escolares. 

“A intertextualidade é a fonte de muita ambivalência nos textos [e] implica uma 

ênfase sobre sua heterogeneidade e um modo de análise que ressalta os elementos e as 

linhas diversos e frequentemente contraditórios que contribuem para compor um 

texto.” (FAIRCLOUGH, 2001 p.137) Os discursos se entrecruzam e não é possível 

perceber “o discurso do brasileiro-aluno e/ou do aluno-brasileiro”. Antes, suas 

percepções e considerações são um híbrido de idéias acerca deste pertencimento comum 

a uma idéia de nação. A historiografia, a mídia, os grupos familiares, as aproximações 

por afinidades, sejam elas étnicas, religiosas, estabelecidas por práticas esportivas ou 

políticas em comum, a própria escola, as vivências anteriores, individuais e coletivas, 

compõem as vozes presentes nesses discursos, produzidos nos contextos discursivos 

específicos, onde estes sujeitos se revestem da prerrogativa de autoria, mesmo que, 

numa análise mais cuidadosa, seja possível identificar outros aspectos/indivíduos ou 

grupos como aqueles que exercem o papel "principal" na representação discursiva. 



A esse respeito, Fairclough propõe que pensemos nas ‘vozes’ presentes nas 

‘representações dos discursos’ representados e representadores7, na constituição de sua 

autoria. Para isso, utilizo a apropriação que esse autor faz das idéias de Goffman a 

respeito do modo como a produção textual se constitui e manifesta. 

É produtivo desconstruir o(a) produtor(a) em um conjunto de 
posições, que podem ser ocupadas pela mesma pessoa ou por pessoas 
diferentes: o ‘animador(a)’ é a pessoa que realmente realiza os sons ou as 
marcas no papel; ‘autor(a)’ é aquele(a) que reúne as palavras e é responsável 
pelo texto; e o ‘principal’ é aquele(a) cuja posição é representada pelas 
palavras. (GOFFMAN, 1981 p.114 – apud FAIRCLOUGH, 2001 p. 107 – 
grifos meus) 

Percebi, então, que mesmo sendo os ‘animadores’ em todos os momentos desta 

pesquisa, e autores em algumas ocasiões, não se pode, nestas formulações e segundo 

essa percepção, atribuir aos alunos a condição de ‘principais’. Este posicionamento 

corrobora, em meu entender, a idéia defendida por Macedo (2006), de que o fazer 

curricular é a expressão da prática de relações assimétricas e ambivalentes e que os 

discursos captados são fechamentos, ainda que contingentes. 

Esta análise mostrou que é possível identificar certa tendência de estabilidade 

discursiva na articulação entre uma narrativa de formação da nação e uma possibilidade 

de ‘invenção’ da identidade nacional, contribuindo, por meio da naturalização, para a 

fixação de um sentido de nacionalidade. 

 

Entretecimentos 

 

A abordagem teórica que fundamenta minhas argumentações, implica em 

assumir a incontestável imbricação de várias perspectivas na composição da ordem do 

discurso escolar. Tanto em relação à palavra brasileiro, proposta por mim, quanto na 

abordagem feita dos temas históricos – entendidos como elementos do processo de 

                                                           
7 Baseado nas afirmações de Bakthin, Fairclough desenvolve a idéia de ‘discurso representador’ e 
‘discurso representado’. Em linhas gerais, o primeiro, no caso desta pesquisa, pode ser entendido como 
aquele que é expresso pelo aluno, isto é, aquilo que é manifestado nas respostas ‘pela mão do aluno’. O 
segundo é às vezes manifesto, às vezes subentendido e diz respeito às idéias originais que subjazem os 
textos. 



construção da noção de passado comum, na ‘invenção de memórias’ que consolidam em 

maior ou menor grau, um sentimento identitário de pertencimento, marcado pela 

diferença – fez-se necessário divisar nas respostas, quais são as ordens discursivas 

preponderantes. 

Os alunos são consumidores desses textos, e os trazem, nas respostas, através de 

vozes que nem sempre são suas, mas as dos atores envolvidos nos processos de 

produção/definição/seleção dos recortes desse conhecimento histórico, das visões 

historiográficas que representam, dos posicionamentos políticos e sociais expressos 

textualmente nesses discursos. 

Pude perceber, ao analisar as respostas das crianças nos questionários, que  o 

discurso da ‘História-disciplina escolar’ está aparentemente ausente nas representações 

dos alunos, isto é, a ‘cultura histórica’ quase não se faz neles refletir. Antes, o discurso 

representado é, de modo geral, midiático.8 Além disso, essas respostas revelam aspectos 

bastante específicos de crianças nessa idade (maioria entre 10 e 12 anos) quanto à 

capacidade cognitiva de estabelecer relações de transcendência espaço-temporal, que 

somados às abordagens feitas da História ensinada e às opções metodológicas para que 

a relação sujeito cognoscente/conhecimento escolar seja construída, manifestada, 

contribuem em maior ou menor medida para que em eventos discursivos diferentes – 

porém próximos: questionário e exercícios – os sentidos de brasilidade se atenham tão 

enfaticamente às representações regionalizadas e estereotipadas, como a folclorização 

dos índios, com sua diversidade muitas vezes silenciada, e a elevação de sujeitos 

históricos à categoria de heróis. 

Quanto aos marcadores explícitos de poder, entendo que, eles são, algumas 

vezes, como sugere Fairclough, tornados implícitos nos discursos. Ao realizar a ‘troca 

de turno’ entre ‘quem-fala-para-quem’, isto é, tanto ao responder os exercícios, e sendo 

situados numa relação assimétrica de poder, quanto quando o lugar de aluno pode ser 

ressignificado nas respostas ao questionário, os discursos produzidos carregam marcas, 

que se mesclam.  O discurso midiático, que associa o Brasil e o brasileiro ao “paraíso de 

                                                           
8 Nas respostas, quando o discurso historiográfico emerge na voz do aluno, ele aparece para reforçar essa 
narrativa do verdeamarelismo que não dá espaço ao ‘outro’, ele fecha posicionamentos ‘genuinamente 
brasileiros’ (CHAUÍ, 1996) 



belezas naturais”, “à pátria que calça chuteiras”, ao “exótico” ao “verdeamarelismo”9 

acaba sendo corroborado pelo discurso historiográfico que, muitas vezes, não 

problematiza esses aspectos, que não são novos, ao contrário, fazem parte do “mito 

fundador” (CHAUÍ, 2000)  alimentado por determinadas perspectivas historiográficas. 

O exótico se manifesta em duas instâncias, nesses discursos e eu as chamarei de 

‘exótico para nós’ e ‘exótico para eles’, propositadamente, numa referência ao caráter 

identitário nacional contido nesse nós e eles. Pluralizar o termo indígena/índio, não 

confere a ele um caráter híbrido e o que pude averiguar, mesmo que breve e 

contingencialmente, é que o discurso sobre esses povos os apresenta como ‘o exótico 

para nós, brasileiros’. Paralelamente, os estereótipos que nos identificam e aos quais 

grande parte dos sujeitos se reportaram, coloca o brasileiro como ‘exótico aos olhos do 

estrangeiro’. Interessante perceber que este segundo posicionamento demonstra um 

deslocamento acerca da construção identitária, construída no contato, na relação com o 

outro. 

O questionamento que julgo pertinente nessa situação é a respeito da função de 

construção que tem a História enquanto disciplina escolar: promover, nas crianças, a 

conformação das identidades sociais. Penso que talvez essa função se manifeste, 

algumas vezes, pelo silêncio; pelo fato de deixar permanecer esse tipo de construção 

observado e por não contribuir, às vezes, para a desconstrução da prevalência de tais 

manifestações. 

A princípio, poder-se-ia entender que esses discursos estereotipados em relação 

ao brasileiro, apenas como opções metodológicas, que visam objetivos de reprodução 

ou construção. No entanto, é possível afirmar que o discurso representado sofre poucas 

alterações, independentemente da opção metodológica10. Não se trata, portanto de uma 

questão exclusivamente metodológica: as construções discursivas dos alunos podem 

                                                           
9 Segundo Chauí (1996 p.32), “o verdeamarelismo foi elaborado no curso dos anos pela classe 

dominante brasileira como imagem celebrativa do ‘país essencialmente agrário’  e sua construção 

coincide com o período em que o ‘princípio da nacionalidade’ era definido pela extensão do território e 

pela densidade demográfica.”  

10 A voz do ‘discurso da História’ traduzida nos exercícios pela ‘mão’ do aluno, representada no texto do 
aluno (do qual ele não é o ‘principal’), é um discurso representador, que por sua vez é constituído de 
outros discursos, que são os discursos representados, que se fazem ouvir através daquele. 



entendidas aqui como produto da hibridização do discurso pedagógico com outros 

discursos, em posicionamentos que reforçam  e traduzem lutas hegemônicas no campo 

da discursividade, que extrapolam a sala de aula. Cabe, então, problematizar em que 

medida o ensino desta disciplina oferece elementos para que sejam produzidas 

subversões, que também encontrem lugar nessas disputas. 
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