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Ano 5, n. 10, 2016/1

EDITORIAL

A Revista Memória e Linguagens Cul-

turais é uma publicação semestral de divul-

gação cientí� ca vinculada ao Programa de 

Pós-Graduação em Memória Social e Bens 

Culturais do Unilasalle. Seu objetivo é veicu-

lar produções discentes realizadas no âmbi-

to de várias disciplinas do curso com ênfase 

para �Mobilidades Culturais�, �Linguagens 

culturais e suas formas de expressão� e �Iti-

nerários culturais�. Em formato de magazine, 

é um canal de comunicação entre as produ-

ções de alunos de mestrado e doutorado em 

Memória Social e Bens Culturais e a comu-

nidade. Sua linha editorial propõe: (1) re" e-

xões e sugestões de itinerários, percursos e 

rotas culturais, buscando integrar o sistema 

dinâmico de relações entre história, turismo 

e patrimônio cultural; (2) estudos de caso de 

mobilidades culturais � espaciais, tempo-

rais, discursivas e linguísticas; e (3) análises 

críticas da noção de mobilidade cultural em 

contextos de globalizaçã o e/ou de fronteira, 

marcados por " uxos migrató rios, transferên-

cias e choques culturais.

A temática escolhida para o número 10 

foi a das relações entre linguagem e poder. 

Evidencia-se na contemporaneidade, a re-

vivescência de diferentes práticas de poder 

que se valem das linguagens como me-

diação para articular modos de dominação 

velada ou explícita. Com base nesse pres-

suposto, artigos oriundos das disciplinas �Iti-

nerários culturais� e �Linguagens culturais e 

suas formas de expressão� focalizam múlti-

plos aspectos das relações entre linguagem 

e poder.

Visto desse ângulo, os dois primeiros 

artigos destacam o poder da linguagem e 

suas manifestações no sistema organiza-

cional de empresas bem como de outras 

formas de organizações comunitárias, como 

sindicatos, ONG etc. O terceiro artigo abor-

da uma das operações policiais que mais 

polarizaram a atenção no Brasil na atualida-

de: a Operação Lava Jato, sublinhando as 

diferentes denominações escolhidas para 

cada uma das operações, revelando o po-

der por trás dos nomes.  

Os textos seguintes tematizam percur-

sos, lugares e itinerários culturais no entre-

cruzamento com os conceitos de memória 

e poder. O quarto artigo trata das inclusões 

e exclusões de lugares históricos no City 

Tour de Porto Alegre. O quinto dos relatos 

fantasmagóricos que separam visitantes da 

Ilha do Presídio, em Porto Alegre. O sexto 

artigo trata-se  das escolhas no percurso de 

visitação de edi� cações listadas como pa-

trimônio cultural de Canoas/RS. O sétimo 

artigo aborda a questão da arbitrariedade 

da decisão de uma gestão municipal que fe-

chou um importante local de efervescência 
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cultural na mesma cidade. O oitavo revela 

a memória que levou à escolha de uma mu-

lher negra e de origem modesta como mo-

numento de uma praça em Canoas/RS. 

Os dois artigos � nais abordam questões 

da linguagem como instrumento de constru-

ção identitária: o caso do dialeto Talian, que 

num primeiro momento exilava os imigrantes 

e hoje passa a ser considerado fator impor-

tante da identidade cultural na serra gaúcha; 

e o caso das questões de gênero, com des-

taque para o modo como o empoderamento 

feminino, que se manifesta através do uso 

da linguagem, torna-se fator determinante 

para o reforço identitário das mulheres.

Chegando a sua décima edição, da 

Revista Memória e Linguagens Culturais 

pensa ter atingido sua meta qual seja a de 

divulgar as re� exões do corpo discente do 

Programa de Pós-graduação em Memória 

Social e Bens Culturais do Unilasalle, sem-

pre preocupados em associar conhecimento 

cientí� co e compreensão da realidade que 

nos cerca. 

     Zilá Bernd, Maria Luiza Berwanger 

da Silva, Lucas Graeff e Lucia Regina 

Lucas da Rosa

SOBRE A CAPA

A ideia é dar um aspecto de informalida-

de e diversidade no termo linguagem e um 

aspecto mais formal para poder. O fundo 

da imagem representa peças encaixadas, 

removíveis, que se comunicam; remetendo 

às diversas linguagens e ao mesmo tempo 

havendo um padrão, um molde, que viria a 

ser o poder.

Autor: Égon Ferreira de Souza

Design de Produto � Unilasalle Canoas

Contatos: egon.fs@hotmail.com 

051 8918 3000 



Linguagem e Poder - 7

A linguagem do poder ou o poder da lin-

guagem?

A linguagem é utilizada como a forma 

de expressão do pensamento, podendo ser 

por meio da escrita, da palavra ou de sinais. 

Nesse contexto, a linguagem está intima-

mente relacionada com o desenvolvimento 

das relações sociais. Sob a ótica desta ín-

tima relação da linguagem com o desenvol-

vimento das relações sociais, re� etiremos 

aqui sobre a linguagem do poder e poder da 

linguagem. Embasados no ! lósofo francês 

Roland Barthes (2004), a linguagem do po-

der seria o discurso no poder e o poder da 

linguagem seria o discurso fora do poder.

Tomamos como exemplo para essa re-

� exão, o poder da linguagem e a linguagem 

do poder no contexto de um empreendimen-

to econômico solidário, no campo da recicla-

gem, em que a linguagem como forma de 

expressão, individual e coletiva, é essencial 

para o desenvolvimento dos processos au-

togestionários pressupostos no desenvolvi-

mento prático da economia solidária. 

A economia solidária é caracterizada 

pelo agrupamento de trabalhadores por ini-

ciativas de produção, autogeridas democra-

ticamente, nas quais os ganhos são reparti-

dos proporcionalmente ao trabalho realizado 

pelos integrantes do grupo (SINGER, 2013). 

Nesse contexto de participação, solidarieda-

de, cooperativismo, a ! gura 1 apresenta a 

ideia do que se pressupõe como forma de 

poder em um contexto econômico solidário.

Figura 1 - O poder no contexto econômico solidário

Fonte: Autoria própria.

O poder como representado, na ! gura 

1, é um poder que sugere a participação, 

princípio importante ao desenvolvimento 

da autogestão. Porém, gerir um empreen-

dimento no contexto econômico solidário 

perpassa processos administrativos e pro-

dutivos, a participação coletiva exige resga-

te e amadurecimento da subjetividade dos 

O poder da linguagem e a linguagem do poder

Rita de Cássia da Rosa Sampaio Brochier

O exercício da partici-

pação no processo autoges-

tionário também é pautado 

pela linguagem social.
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cooperados (LIMA, 2013). É possível dizer 

que o exercício da participação no processo 

autogestionário seja também pautado pela 

linguagem social.

Como sugere Roland Barthes (em capí-

tulo intitulado �A divisão das linguagens� de 

2004), colocamo-nos no exercício de ouvir 

e participar da conversação de outra lingua-

gem, que não a que estamos acostumados 

cotidianamente, para que se evidencie na 

divisão de classes sociais também a divi-

são das linguagens. Para o autor tal divisão 

não está evidenciada unicamente no nível 

da língua, na cultura ou no idioma, a divisão 

está incontestavelmente no nível do discur-

so, ou seja, na interlocução. Esta divisão é 

denominada por Barthes de linguagens so-

ciais (entendidas como uma forma particular 

de fala de um grupo ou classe social, que 

emergem como linguagens de resistência), 

divididas ainda em dois grupos: o discurso 

no poder e o discurso fora do poder.

O discurso que está fora do poder, é o 

discurso que se desenvolve fora do conheci-

mento dotado de certeza absoluta, que não 

impõe que não controla que não pressiona 

que não coage que não oprime. Seu discur-

so não é necessariamente contra o poder, 

sendo a linguagem de cunho cultural e não 

político (BARTHES, 2004). Exempli� care-

mos o discurso fora do poder com falas de 

entrevistas realizadas com os cooperados 

da cooperativa de reciclagem em 2015.

Em tudo na minha vida, tipo eu aprendi a ser res-

ponsável vindo trabalhar aqui e aprendo cá aulas que 

a gente teve, com o SF, com as gurias. Nós assim do 

caminhão é raro a gente conseguir pegar as aulas quan-

do eles vem, né. Mas quando a gente pega um pouco 

assim, a gente conversa assim, a gente leva bastante 

coisa, né. Daí eu aprendi, aí no caso antes de eu vir 

pra cá, eu era assim muito da rua, né, daí agora eu tive 

meus � lhos, essa coisa toda, daí eu criei uma responsa-

bilidade assim que Deus o livre por eles, né. E aqui eu 

aprendi um monte de coisa, até mesmo com as gurias 

(ENTREVISTADO AC).

Eu aprendi, eu aprendi muito 

com as reunião aí fora, com as re-

união aí fora eu aprendi muito, com 

as pessoas, como trabalhar, o que já 

viveram, o que já passaram, né, e às 

vezes, a gente pensa que tá passan-

do muita di� culdade, mas tem pes-

soas, tem cooperativas que passam 

di� culdades (ENTREVISTADO BC).
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O que se pode observar nos exemplos 

são declarações de aprendizagem com a 

experiência do trabalho coletivo na coopera-

tiva. Tal transformação nos remete ao enten-

dimento de que, nesse contexto, desenvol-

veu-se uma linguagem social, ou seja, uma 

forma de fala característica desse grupo, 

que emerge do seu próprio contexto social e 

cultural. Os exemplos também apresentam 

um discurso fora do poder, pois exprime a 

subjetividade de cada cooperado em rela-

ção ao aprendizado em grupo.

Já o discurso no poder, aqui relaciona-

do com a linguagem do poder, é o discurso 

que gera intervenção, inversão, condução, 

imediato e não imediata, proíbe. É a lingua-

gem que rememora a voz do tirano, a voz 

que ordena. Na cooperativa, a linguagem no 

poder, está na voz de quem toma as deci-

sões em nome do grupo, como demonstra 

o exemplo:

Tem, tem, principalmente relacionado a conserto de 
caminhão, tudo que envolve assim mais os caminhões  que 
agente tem , ainda eu que decido,  comunico assim a DV a DO 
os coordenadores , mas pra elas tá tudo bem, [...] - ah!  tu aluga 

os caminhões tem que alugar, eu é  que faço essa parte, essas 

decisões ainda tomo sozinho, a única pessoa que eu comuni-

co, que a gente vê junto é a A., mas como ela não tem poder de 

decisão na coordenação , ainda tomo sozinho essas decisões 

(ENTREVISTADO FC).

Algumas peças precisam ser trocadas (ENTREVISTADO FC).

O exemplo citado destaca a concen-

tração do poder de decisão num dos coor-

denadores do empreendimento, o que de-

monstra com clareza que, ele se utiliza a 

linguagem do poder na cooperativa. Dessa 

forma, entende-se que, se o poder de de-

cisão está concentrado em uma pessoa, 

não há participação de todos os cooperados 

como pressupõe o contexto econômico so-

lidário e também a participação passível de 

transformação social, a partir do poder da 

linguagem. A linguagem no poder se sobre-

põe quando estão em jogo questões decisó-

rias. No entanto, os cooperados expressam 

o processo de aprendizagem evidenciando, 

então, o discurso fora do poder.

Portanto, evidenciou-se que o poder 

da linguagem, ou seja, o discurso fora do 

poder emerge em contextos sociais a partir 

de aprendizagem como ação transforma-

dora na vida cotidiana dos trabalhadores 

da cooperativa de reciclagem. Uma lingua-

gem social, que surge a partir do trabalho 

coletivo, da participação e talvez a eman-
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cipação. Em contraponto, a linguagem no 

poder, nos momentos de tomada de deci-

são, evidenciados na fala do coordenador, 

descaracteriza o processo autogestionário, 

precedido pela participação. Conclui-se com 

uma interrogação: Será que podemos a! r-

mar que o poder estaria vinculado ao cargo 

da coordenação, sem que a voz dos demais 

cooperados realmente exerça poder sobre 

as decisões do grupo?

REFERÊNCIAS
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Comunicação, linguagem e poder 

nas organizações

Giesa Carla da Silva e Karina Isoton

Em um ambiente corporativo podemos 

a! rmar que liderar é in� uenciar o compor-

tamento de uma ou mais pessoas com o in-

tuito de obter um determinado objetivo. Mas 

em quê esse conceito de liderar difere ou se 

aproxima do conceito de poder? A liderança 

e o poder podem ser de! nidos como uma 

in� uência interpessoal exercida numa dada 

situação e dirigida através do processo de 

comunicação humana para a consecução 

de um ou mais objetivos especí! cos. 

 De acordo com o livro intitulado Aula 

de Roland Barthes, explicita-se o papel da 

literatura como forma de expressar as dife-

rentes linguagens, enfatizando as relações 

existentes com o poder. Observa-se tam-

bém, que este não pode ser compreendido 

no singular, pois se apresenta nos múltiplos 

mecanismos das trocas sociais. O autor tem 

na linguagem uma visão social e nela a ex-

pressão do puro poder social a que todos 

estamos submetidos. 

Esse objeto em que se inscreve o po-

der, desde toda eternidade humana, é: 

a linguagem � ou, para ser mais preci-

so, sua expressão obrigatória: a língua 

(BARTHES, 1978, p. 12).

Ou ainda de acordo com a teoria de 

Barthes, uma vez que a língua leva à acei-

tação obrigatória de suas estruturas para 

a completa comunicação, ela faz parte de 

uma estrutura de poder a qual todos estão 

submetidos. 

A língua, como desempenho de toda 

linguagem, não é nem reacionária, 

nem progressista; ela é simplesmente: 

fascista; pois o fascismo não é impedir 

de dizer, é obrigar a dizer (BARTHES, 

1978, p. 14).

Quando estamos frente a um ambien-

te corporativo composto por líderes que se 

destacam diante do grande grupo de funcio-

nários, é possível evidenciar a existência de 

linguagem que se aproxima do conceito de 

poder. Por que dizemos isso? Porque está 

relacionada diretamente com a habilidade 

de modi! car o comportamento das demais 

pessoas, de uma forma mais suave e mais 

discreta que o poder. 

O poder em si indica a capacidade de 

uma pessoa impor sua vontade sobre o 

comportamento de outras pessoas. Mas não 

quer dizer que tal fato seja considerado um 

ato negativo. Pode ser positivo a partir do 

momento em que esse líder consegue atrair 

para si uma equipe disposta a alcançar os 

objetivos propostos em prol da organização, 

mas porque sofreu in� uência positiva dessa 

! gura que se destaca frente a eles.
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O poder em si indica 

a capacidade de uma pes-

soa impor sua vontade sobre o 

comportamento de outras pes-

soas. Mas não quer dizer que 

tal fato seja considerado um 

ato negativo.

Figura 1: Comunicação, liderança e poder

Fonte: http://www.communisensu.com/marketing-

comunicacion/in� uyo-luego-existo/#prettyPhoto/0/

Para tanto, esse gestor precisa ter um 

mínimo de conhecimento interpessoal. Ou 

seja, conhecer e saber lidar com pessoas. 

Procurar compreender como age o cérebro 

humano para que possam captar a informa-

ção e processá-la da melhor forma possí-

vel. Mas há também, o lado do nascer com 

esse dom da fala, da expressão, da lingua-

gem atraente. De acordo com Walton (2012, 

p. 71):

Entender outras pessoas envolve, pri-

meiro, decidir alternar a sua atenção 

para além de você mesmo. Você preci-

sa de informação sobre sentimentos e 

emoções, e ter isso como uma necessi-

dade de uso intensivo para escutar suas 

habilidades. 

Em outras palavras, é entender o lado 

do funcionário, compreender os seus senti-

mentos frente ao ambiente de trabalho e as 

relações interpessoais. 

Segundo Robbins (2007), o poder diz 

respeito à capacidade que A tem de in� uen-

ciar o comportamento de B, de maneira que 

B aja de acordo com a vontade de A.

Para exempli� car melhor, citamos os 5 

exemplos de Poder, e são eles: o Poder Le-

gítimo, Poder de Recompensa, Poder Coer-

citivo, Poder de Especialização ou Compe-

tência e o Poder de Referência. 

Figura 2 - Tipos de poder

Fonte: Autoria própria

O líder com poder legítimo tem o direito, 

ou a autoridade, de dizer a seus subordina-

dos o que devem fazer e os mesmos são 

obrigados a obedecer. O poder de recom-

pensa baseia-se na capacidade do líder dar 

prêmios, que podem vir na forma de horá-



Linguagem e Poder - 13

rios, salários ou benefícios. No poder de 

coerção o líder possui o controle sobre as 

punições e as pessoas reagem a este po-

der por medo dos resultados negativos que 

possam ocorrer se falharem na concordân-

cia. Outro poder é o de especialização ou 

competência que está diretamente relacio-

nado ao líder com maior experiência e co-

nhecimento para obter seu respeito, e suas 

avaliações são acatadas nos assuntos que 

requerem de especialistas. E por último, o 

poder de referência que é in� uenciar o outro 

pela força do seu carisma ou por caracterís-

ticas pessoais que são admiradas e servem 

como referência. 

De acordo com Correa (2013, p. 10):

Crie uma cultura meritocrática com in-

centivos alinhados. Eles desenvolveram 

uma cultura coerente que dá às pes-

soas a oportunidade de compartilhar as 

recompensas do sonho grande. Essa 

cultura valoriza o desempenho, não o 

status; a realização, não a idade; a con-

tribuição, não o cargo; o talento, não as 

credenciais. 

Ou seja, o reconhecimento vem antes 

de qualquer forma de poder persuasivo dire-

to, pois acontece uma troca para que ambos 

saiam ganhando no relacionamento gestor-

colaborador.

Estamos propensos a acreditar que as 

diferentes hierarquias dentro de uma orga-

nização estão diretamente ligadas ao poder 

que exercem sobre os seus funcionários. 

Até mesmo porque aprendemos a respeitar 

todos os níveis, em especial aqueles que 

estão acima do nosso. 

Com o intuito de exercer o poder a lin-

guagem tem um papel primordial, pois nes-

se sentido, o poder imposto pela linguagem, 

torna-se essencial nas relações interpes-

soais nos diversos ambientes. Por meio da 

linguagem, o líder pode motivar seus subor-

dinados, mas é importante que tenha um 

vocabulário simples para que todos o enten-

dam. 

Por outro lado, é importante manter uma 

liderança efetiva sem abusar de forma gros-

seira do poder e suas linguagens, mantendo 

um relacionamento agradável em ambien-

te pro� ssional, pois isso cria mecanismos 

efetivos de aproximação. Exemplo real de 

como isso acontece dentro das empresas, é 

o modelo aplicado por Randon (2013, p. 95):

Tudo começa com uma comunicação 

e� caz através de murais, e-mails, in-

tranet, malas-diretas, jornais internos, 

folhetos informativos, campanhas e 

reuniões. Os funcionários também par-

ticipam de avaliações de eventos e de 

desempenho. A pesquisa de clima orga-

nizacional, por exemplo, funciona como 

um dos mecanismos de feedback. 

A linguagem serve 

perfeitamente como ferra-

menta para se exercer o 

poder

Uma comunicação e� caz 

e seus formatos



Em outras linhas, estamos falando de 

uma comunicação mais simples, interna, de 

aproximação, mas efetiva porque em gran-

des grupos o diálogo se torna atividade dis-

tante entre líderes e funcionários por ques-

tões de logística. Dessa forma, entende-se, 

também, que o autor busca, através de um 

contato indireto com seus funcionários, rea-

lizar a atualização periódica de tudo o que 

ocorre dentro da organização, mantendo o 

respeito mútuo.

Além do formato de comunicação em 

massa citado anteriormente, há outras ma-

neiras desses líderes se sentirem ou pelo 

menos estarem próximos de seus funcioná-

rios mesmo que o contato físico não aconte-

ça com frequência. 

Considerado uma forma de comuni-

cação e� caz, o poder pode contribuir para 

uma relação mais racional e interpessoal 

nas empresas. A própria de� nição de co-

municação, que vem do latim comunicare, 

signi� ca partilhar, dividir, tornar comum, as-

sociar, trocar opiniões. Por isso, o convívio 

entre as pessoas só é factível com uma boa 

comunicação. 

Já para Morin (2001), a comunicação, 

encontra-se relacionada ao seu sentido eti-

mológico, signi� cando, compartilhar, tornar 

comuns os signos compreendidos como si-

nônimo de informação. Esses signos deno-

tam, aspectos positivos, como �facilidade de 

comunicar, entender e intercambiar informa-

ções� (MORIN, 2001, p. 42).

Podemos pensar, então, que vivemos, 

hoje, �num planeta de tantas comunicações 

e pouca compreensão�, conforme Morin 

(2001, p. 43), ou seja, pouco adianta tanta 

tecnologia de informação e comunicação, se 

não se é compreendido. O autor nos mostra, 

então, que, para ocorrer, verdadeiramente, 

o fenômeno da comunicação, precisa, ne-

cessariamente, haver compreensão entre 

as partes ou sujeitos.

Figura 3 - Comunicação escrita ou oral

Fonte: https://nosquatrodacomunicacao.wordpress.
com/category/comunicacao-verbal-e-nao-verbal/

E, para auxiliar e enriquecer ainda mais 

nos formatos de comunicação efetiva entre 

funcionários e chefes, a comunicação inter-

pessoal pode ser oral, escrita, não-verbal. A 

primeira é a mais aprovada pelos colabora-

dores de uma organização pois é feita por 

meio de contato direto com o seu superior, 

considerada um meio e� caz e rápido de 

transmitir informações aos colaboradores.  

A comunicação de forma escrita é conside-

rada mais formal e exata, limita a retroação 

e por último a não verbal ocorre através do 

contato físico, da expressão corporal, do 

Fonte: https:/://n/nososquatrodacomunicacacao.wordrdpress.
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gesto podendo ser mais precisa do que a 

comunicação verbal.

Quanto à direção, a comunicação pode 

ser descendente, ascendente e lateral. Na 

comunicação descendente é o que conside-

ramos como a comunicação que parte das 

che� as ou superiores hierárquicos até che-

gar ao nível operacional. Se bem trabalha-

do, é possível orientar os funcionários nesse 

� uxo, fornecendo a eles as informações de 

que precisam para desempenhar suas fun-

ções. 

Já na comunicação ascendente é um 

pouco mais difícil e complicada, ela parte do 

nível operacional e chega aos altos esca-

lões, são sugestões de melhorias, pesqui-

sas de clima organizacional, relatórios entre 

outras possíveis informações relevantes. 

Esse � uxo permite que as che� as conhe-

çam como o trabalho está sendo desenvol-

vido, suas realizações, problemas e o traba-

lho dos colaboradores envolvidos. 

Figura 4 - Comunicação entre líderes e liderados

Fonte: https://desenvolvimentoeconsultoria.wor-
dpress.com/tag/comunicacao/
Fonte: https://desenvolvimentoeconsultoria.wor

Temos ainda a comunicação lateral que 

é quando a comunicação acontece com 

pessoas de um mesmo grupo.

Percebe-se ao longo do artigo que a 

comunicação pode ser de� nida como o pro-

cesso pelo qual a informação é trocada e 

compreendida por duas ou mais pessoas, 

normalmente com o objetivo de motivar ou 

in� uenciar comportamento. É uma forma 

de linguagem que pode ser utilizada para 

estimular, motivar e melhorar a imagem da 

empresa, porém sua prioridade nas organi-

zações é solucionar problemas, facilitar a 

compreensão entre pessoas com diferentes 

pontos de vista e ainda aprimorar as rela-

ções interpessoais internas.

Em suma, todas as formas de lingua-

gem são muito bem vindas quando essas 

se classi� cam de forma pací� ca, coerente e 

educada. Pois, como elemento essencial em 

qualquer segmento da vida, quando abala-

da, gera arestas entre as partes envolvidas. 

Para manter a harmonia do ambiente, 

entende-se que o bom líder não é aquele 

que manda, mas sim aquele que tem o po-

der de atrair para si, seguidores incentiva-

dos, motivados e felizes, contribuindo para 

um ambiente de trabalho mais produtivo. O 

poder pode ser assim classi� cado como a 

maneira de administrar con� itos internos, 

sem perder a capacidade de solucioná-los 

através de um bom diálogo claro e conciso 

entre gestores e colaboradores. 
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O poder por trás dos nomes 

das operações policiais

Luciano Alves Santarem e Bárbara Pilatti Piffer

 Nos últimos anos o Brasil vem atraves-

sando uma grande turbulência insolitamen-

te causada por um lava a jato. Mas como 

o simples equipamento utilizado para lavar 

carros pôde tomar conta dos noticiários na-

cionais e ao mesmo tempo abalar as estru-

turas políticas do país? Por conta da utiliza-

ção desse termo pela Polícia Federal para 

nomear uma das maiores investigações da 

história do Brasil. O nome tem origem em 

uma rede de postos de combustíveis e lava-

gens de automóveis utilizada para gerir re-

cursos ilícitos por parte de uma organização 

criminosa que estava sendo investigada. No 

embalo da Lava Jato, a população passou a 

conviver com novas expressões que talvez 

traduzam muito mais do que o seu signi! -

cado literal. Cada fase da operação recebe 

uma denominação de acordo com o interes-

se ou o desdobramento da respectiva etapa 

de investigação. Assim, vocábulos em grego 

e latim revezam-se com gírias da linguagem 

popular nas conversas informais da popula-

ção em geral. Músicas nacionais e estran-

geiras alternam-se com títulos de ! lmes nas 

páginas dos editoriais políticos dos jornais. 

Elementos químicos se intercalam com ba-

talhas épicas no imaginário de um povo que 

passou a conviver com expressões tão dis-

tintas, sem perceber o poder por trás do uso 

que pode estar sendo feito da linguagem.

Desde o ano de 2002 a Polícia Federal 

passou a batizar suas operações com no-

mes inusitados ou incomuns. Essa prática 

se transformou em um diferencial para a 

corporação, que através desse expediente 

tornou seu trabalho amplamente conhecido 

do grande público. Talvez o exemplo mais 

notório seja a operação Lava Jato, que foi 

desencadeada em março de 2014 e teve 

desde então mais de vinte fases de� agra-

das. Antes dela, diversas empreitadas da 

Polícia Federal receberam nomes no mí-

nimo curiosos, como Satiagraha (caminho 

da verdade, em sânscrito), Roleta russa 

(combate a um esquema de jogos ilegais), 

Rodin (alusão a escultura �O pensador� de 

Auguste Rodin, em referência a empresa 

Pensant Consultores que estava sendo in-

vestigada) e Navalha (objeto que fecha em 

si e acaba cortando quem a usa, aludindo 

a investigação na própria polícia). A nomea-

ção das operações e suas fases envolve 

uma verdadeira metodologia da instituição, 

que busca através do uso de nomenclatu-

ra cifrada e ! gurativa facilitar a manutenção 

do sigilo das investigações em curso. Dessa 

forma, dados estratégicos podem se man-

ter em segredo, longe do conhecimento dos 

suspeitos. Além disso, o batismo das opera-



Revista Mem�ria e Linguagens Culturais  -  18

ções também leva em consideração o ob-

jeto da investigação, estabelecendo assim 

uma referência, mesmo que por vezes sutil, 

entre o nome e as atividades desenvolvidas. 

Outro aspecto relevante dessa escolha é a 

publicidade que o nome traz para as ações 

da Polícia Federal. Ainda que o� cialmente a 

corporação conceda a cada delegado res-

ponsável pelo caso a autonomia para de� nir 

o nome, é possível presumir que uma es-

colha adequada pode resultar em uma boa 

divulgação da empreitada.

Um desses artifícios que re� ete um as-

pecto de poder é a possibilidade de malo-

grar, que Barthes versa em seu texto �Ma-

logramos sempre ao falar do que amamos�. 

A insu� ciência de linguagem precisa ser 

preenchida quando nela não encontramos o 

aporte para expressarmos aquilo que dese-

jamos. Dessa maneira, o malogro, o trapa-

cear e o acaso entram como uma forma de 

transgredir e assim ir além da subjetividade. 

Desse modo, tanto as experiências quan-

to as percepções poderão ser transferidas, 

seja de um indivíduo ao outro ou mesmo de 

uma grande instituição para uma comunida-

de inteira. O poder do discurso do malogro 

� ou, segundo Barthes, discurso acrático, 

aquele que foge do que é estabelecido � 

reside na sua capacidade de abstração do 

real a � m de transmitir ideias e mantê-las no 

imaginário da sociedade.

Essa transmissão pode se valer de 

diferentes meios (linguísticos ou extralin-

guísticos) e dessa forma produzir um efei-

to premeditado no público alvo. No caso da 

exposição pública dos nomes de operações 

policiais, o sucesso do batismo pode repre-

sentar uma � xação do trabalho desenvolvi-

do pela polícia na memória coletiva da po-

pulação. Da mesma forma, pode também 

signi� car a ruína da reputação de sujeitos 

envolvidos, sobretudo pessoas públicas. A 

simples vinculação do nome de um indiví-

duo ou empresa a uma operação policial - 

mesmo que trate-se de mera investigação - 

tem o poder de sentenciar prematuramente 

sua imagem.

A linguagem possui inú-

meros recursos e alguns deles 

podem representar formas de 

efetuação do poder.
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Ainda que o poder da linguagem ultra-

passe as questões meramente políticas e 

mostre-se capaz de adentrar em aspectos 

mais signi� cantes, como a própria cultura, é 

inegável que o cenário político é um ambien-

te favorável à sua in� uência. Por conta dis-
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so, a utilização da linguagem no contexto da 

política torna-se uma ferramenta essencial 

para qualquer atividade que se desenvolva 

nesse meio. Não por acaso, as operações 

policiais recebem maior repercussão quan-

do envolvem homens públicos. Ao associar 

o nome de uma operação à � gura pública 

de um indivíduo, a Polícia Federal acaba 

colocando um selo sobre sua imagem. Fre-

quentemente, essa ligação de um político 

com algum nome que remeta a um caso 

de corrupção torna-se indissociável para 

a população, que em geral não aguarda o 

� nal do processo para fazer o seu próprio 

julgamento. Essa relação, entre a imagem e 

as palavras que lhe são associadas, é mais 

um mecanismo acionado pela linguagem. O 

pensador russo Mikhail Bakhtin pesquisou o 

tema da linguagem e os signos em diferen-

tes obras. Em seu trabalho intitulado Marxis-

mo e � loso� a da linguagem (2006), o autor 

se dedica ao estudo das relações sociais 

entre a ideologia, os signos linguísticos e o 

pensamento individual. No capítulo sobre 

língua, fala e enunciação, Bakhtin aborda o 

sistema da língua ante a realidade linguísti-

ca e aproxima o signi� cado das palavras ao 

seu conteúdo ideológico. Esse entendimen-

to pode, de alguma forma, ilustrar o uso que 

se pode fazer da linguagem e das palavras:

Na realidade, não são palavras o que 

pronunciamos ou escutamos, mas ver-

dades ou mentiras, coisas boas ou más, 

importantes ou triviais, agradáveis ou 

desagradáveis, etc. A palavra está sem-

pre carregada de um conteúdo ou de 

um sentido ideológico ou vivencial. É 

assim que compreendemos as palavras 

e somente reagimos àquelas que des-

pertam em nós ressonâncias ideológi-

cas ou concernentes à vida. (BAKHTIN, 

2006, p.96)

Diante disso, torna-se factível pressu-

por que entidades públicas como a Polícia 

Federal possam fazer uso, ainda que talvez 

involuntário, da exposição de expressões 

nos meios de comunicação. É possível con-

siderar que cada palavra divulgada reverbe-

re na população muito mais do que como 

uma simples informação do momento de 

uma investigação. Essa repercussão pode 

se constituir da junção do signi� cado literal 

das expressões, das informações comple-

mentares que são publicizadas e também 

do sentido ideológico ou vivencial de cada 

indivíduo. Assim, utilizando como exemplo 

uma análise denotativa do nome da vigé-

sima terceira fase da operação Lava Jato, 

poderíamos considerar que �acarajé� faz re-

ferência apenas ao tradicional alimento nor-

destino. Já em uma avaliação conotativa, 

é notório que essa palavra é utilizada para 

se referir a dinheiro em espécie. Juntando 

o sentido estrito da expressão com a infor-

mação divulgada de que alguns investiga-

dos se valiam desse termo como alusão aos 

valores de propina que eram entregues em 

mãos, tem-se uma imagem estranha para 

qualquer forasteiro que desconheça os usos 

da linguagem nesse país. Já para os nati-

vos, impregnados de ideologias políticas e 

saturados de notícias sobre escândalos de 

corrupção, a menção ao termo acarajé es-
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tabelece uma relação direta entre entes pú-

blicos de alto escalão - em geral políticos - e 

atividades criminosas. Os re� exos desses 

entendimentos podem ser variados e ser-

vir a diferentes interesses em uma mesma 

questão. Basta que se de� na de que lado 

estão os atores sociais nesse espetáculo.

Fonte: http://www.adelsonmeira.com.br/2014/11/18/charge-lava-jato

Para além de uma questão semântica 

de comunicação, a nomeação das opera-

ções e suas fases tem o poder de oportu-

nizar ao público um maior conhecimento de 

eventos importantes em plena ocorrência no 

país. A ampla cobertura que se segue após a 

divulgação por parte da Polícia Federal per-

mite que o povo brasileiro se inteire e se po-

sicione sobre os assuntos. Dessa forma, os 

temas são discutidos e mesmo que em geral 

as pessoas não se aprofundem nas informa-

ções, ao menos os fatos não são relegados 

ao esquecimento. Ainda que nos últimos 

tempos a difusão tenha servido mais para 

polarizar as opiniões entre pessoas contra 

ou a favor das investigações e suas formas 

de divulgação, é inegável que o desconheci-

mento ou desinteresse da população seja o 

quadro mais negativo desta questão. Nesse 

aspecto, mais uma vez a linguagem mostra 

sua atuação, pois a memória dos nomes 

das operações é também uma perspectiva 

clara de poder.
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Itinerários culturais, poder e exclusão: 
capela nossa senhora de Belém Velho e o 

city tour de Porto Alegre

Edilson do Valle

A verdadeira arte de viajar...

A gente sempre deve sair à rua como 
quem foge de casa,

Como se estivessem abertos diante de 
nós todos os caminhos do mundo.

Não importa que os compromissos, as 
obrigações, estejam ali...

Chegamos de muito longe, de alma 
aberta e o coração cantando!

Mario Quintana

Conta-se que Adriano, imperador de 

Roma no século II, era um ardente admira-

dor da Grécia. Procurou fazer de Atenas a 

capital cultural do seu império e ordenou a 

construção de inúmeros e opulentos tem-

plos por toda a cidade eterna. Os romanos, 

por sua vez, incentivados por essa admira-

ção de seu soberano, passaram a frequen-

tar as paisagens daquela que se tornaria o 

berço da civilização ocidental. Era uma for-

ma de lazer e enriquecimento cultural, além 

de uma natural curiosidade histórica. 

Percebeu-se, de imediato, a necessida-

de de criar um percurso que tirasse partido 

das magní� cas estradas que o império até 

então construíra. Seria o caminho que con-

duziria o turista a desfrutar dos monumen-

tos, dos costumes, da gastronomia e das 

noções de história locais. 

Surgia, assim, a primeira rota turística 

de interesse cultural da história. Com ela, o 

primeiro guia de viagens que conhecemos: 

a �Descrição da Grécia�, escrito por Pausâ-

nias, um geógrafo cujo trabalho tornou-se 

uma importante referência ao conhecimen-

to grego antigo, especialmente pelas suas 

descrições detalhadas a respeito de locali-

dades da Grécia Central e do Peloponeso.

Recentemente, a gestão municipal do 

município de Porto Alegre inspirou-se em 

experiência de cidades cosmopolitas e ge-

rou uma linha de ônibus turística. Intitulada 

City Tour, oferece dois roteiros: um contem-

pla os atrativos históricos e culturais (Ro-

teiro Centro Histórico), enquanto o outro, 

Roteiro Zona Sul, possui um trajeto em que 

o destaque são as paisagens naturais da 

Cidade. Em ambos os casos, trata-se de 

�ver a cidade de outro ângulo e conhecer 

informações históricas e curiosas sobre per-

sonagens, ruas, bairros, praças, monumen-

tos e atrativos dos roteiros oferecidos�.

(http://www.portoalegre.travel/site/linha_

turismo.php).
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Figura 1 - Linha Turismo (City Tour), Roteiro 
Centro Histórico: mapa ilustrativo

Fonte: http://www.portoalegre.travel/site/images/

img_roteirochistorico.jpg

A questão que se coloca neste texto é: 

como são escolhidas �essas informações 

históricas e curiosas�? Dito de outra manei-

ra: quem decide os lugares dignos de visita-

ção nesses itinerários turísticos?

A origem dessa interrogação encon-

tra-se na problemática dos patrimônios cul-

turais. A noção de patrimônio confunde-se 

com a de propriedade herdada (Oliveira, 

2008). Isso implica, entre outras coisas, na 

necessidade de se re� etir sobre as relações 

entre história, memória e identidade. A apro-

priação do patrimônio pode ser concebida 

como um dispositivo de poder pelo qual o 

Fonte: hththttptptp:/:/://w/w/www.portototoalalalegre.t.t.travel/l/l/sisisitetete/i/i/images/s/s/

As paisagens gregas: pri-

meira rota turística de interesse 

cultural da história; o primeiro guia 

de viagens que conhecemos: 

a �Descrição da Grécia� 

escrita por Pausânias. 

Estado dirige essas relações. Os patrimô-

nios culturais (materiais e intangíveis) ope-

ram em conformidade com essas direções.

 Consequentemente, a seleção desses 

bens faz parte de um jogo político que �se-

leciona� certos itens de acordo com os pro-

jetos de nação em jogo e suas articulações 

com as esferas transnacionais e locais. 

No caso da Linha City Tour, o caso da 

Capela Nossa Senhora de Belém Velho que 

ilustra claramente esse jogo político entre 

história, memória e identidade. Ainda que 

o site da Secretaria Municipal de Turismo 

indique que o trajeto Zona Sul destaque as 

paisagens naturais da cidade, a região pela 

qual se dá o trajeto possui atrativos históri-

cos e culturais tão interessantes quanto o do 

Centro Histórico.

Na Zona Sul, localiza-se o bairro de Be-

lém Velho, um dos mais antigos núcleos ha-

bitacionais de Porto Alegre. A denominação 

�Belém Velho� refere-se ao culto de Nossa 

Senhora de Belém, propagado na região por 

uma de suas primeiras moradoras, Francis-

ca Maria de Jesus. Foi ela quem, em 1830, 

reuniu esforços para erguer uma capela em 

homenagem à Santa. Em torno da capela, 

as terras seriam loteadas no intuito de de-

senvolver a região. Ou seja: a Capela repre-

senta o centro irradiador do bairro.

Posteriormente, a capela passou à con-

dição de curato, e Belém Velho, à freguesia. 

Na virada do século, a região passou a ser 

utilizada para veraneio e atividades agrope-

cuárias. Não havia uma preocupação por 

parte do poder público em facilitar as vias 



Linguagem e Poder - 25Linguagem e Poder - 25

de acesso ao bairro, muito embora o trem já 

tenha passado pelo bairro. Em 1926, a linha 

férrea entre o Mercado Público e a Tristeza 

foi prolongada até a Vila Nova, para ser uti-

lizada ao transporte de mercadorias produ-

zidas naquele recanto rural. Porém, por ser 

considerada economicamente de� citária, a 

linha foi desativada em 1932, e o bairro se 

tornava cada vez mais distante do centro da 

Capital. 

Figura 2 - Capela Nossa Senhora de Belém 

Velho (fachada principal)

Fonte: acervo do autor

A partir da década de 1930, três institui-

ções se instalaram no bairro, ligadas à saú-

de pública e assistência social � Sanatório 

Belém, Amparo Santa Cruz e Instituto São 

Benedito. Para alguns moradores, essas 

três instituições levaram muitas pessoas a 

saírem de Belém Velho por transformá-lo 

em um bairro �insalubre�.

Em 1992, a Capela e praça foram tom-

badas pela Secretaria Municipal da Cultura. 

Entretanto, não há qualquer movimento por 

parte do poder público de prestigiar ou pro-

mover visitações ao local, mesmo sendo um 

ambiente construído habitado e em pleno 

funcionamento. A linha turística, voltada aos 

atrativos naturais do bairro, sequer mencio-

na a existência da singela Capela, do ca-

sario e da praça adjacentes, muito menos 

sua importante histórica, apenas inclui, no 

trajeto, o Santuário Mãe de Deus, obra mais 

recente, do � nal do século XX. Curiosamen-

te, a linha passa a cerca de 170 metros do 

local e a distância entre as edi� cações não 

ultrapassa os 3600 metros.

Figura 3 - Santuário N. Senhora Mãe de 

Deus (fachada principal)

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:-

Santu%C3%A1rio_M%C3%A3e_de_Deus_02.

jpg

O descaso da linha City Tour para com 

o patrimônio histórico de Belém Velho é re-

velador de como o Estado é indutor de pro-

teção e celebração de memórias, histórias 

e identidades. O tombamento da praça e da 

Igreja não ofereceu nenhum melhoramento 

no sentido de destaque ou visibilidade da 

edi� cação perante a comunidade.
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Figura 4 - Rota Capela - Santuário

Fonte: Google Maps (Destaques do autor)

Caso a gestão municipal se inspirasse 

na experiência original do Imperador Adria-

no e nas recomendações do ICOMOS, no-

vas possibilidades de promoção de edi� ca-

ções e logradouros histórico-culturais em 

Belém Velho seriam possíveis. Talvez con-

tribuíssem em termos econômicos para o 

município. Mas, sobretudo, demonstrariam 

a vocação histórica do bairro, cujos monu-

mentos erigidos são testemunhos da forma-

ção da capital dos gaúchos.

Figura  5 - Capela Nossa Senhora de Belém 

Velho (portal principal)

Fonte: acervo do autor

O caráter econômico é, sim, de suma 

importância, desde que venha a servir de ar-

cabouço e meio de subsistência àqueles que 

contribuam ao pleno funcionamento das ro-

tas estabelecidas. Através de incentivos en-

volvendo múltiplos grupos representativos 

da sociedade, os roteiros turísticos devem, 

entre outras coisas e principalmente, servir 

de elo, ponte, via de comunicação entre um 
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passado não muito distante e um presente 

carente de identidade.
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Ilha do presídio: 

uma disputa por poder invisível

Karina Isoton 

Há fantasmas assombrando a Ilha do 

Presídio, em Porto Alegre. Quem são eles? 

Seriam da época da ditadura? Da Revolução 

Federalista? Perguntas como essa coloca-

ram-se para mim durante minhas pesquisas 

sobre a Ilha. De início, tudo o que queria era 

chegar até lá, descobrir por que ali não é 

um local turístico. Com o tempo, comecei a 

pensar se não haveria algum poder invisí-

vel impedindo não só a minha aproximação, 

mas a de muitas outras pessoas que ousa-

ram conhecer o lugar. 

Tudo começou no ano de 1990, quando 

as guardas costeiras dos municípios de Por-

to Alegre e de Guaíba se revezavam para 

realizar suas rondas noturnas rotineiras no 

entorno da Ilha. Perceberam que algo es-

tranho estava acontecendo, como se seus 

barcos começassem, ao invés de continuar 

para frente, travar e � car parados no mes-

mo lugar. Ambos pensaram que os motores 

estavam com problemas, mas ao mesmo 

tempo acharam tal fato um tanto o quan-

to estranho. Os dois barcos com o mesmo 

problema. Porém, naquela noite especi� ca-

mente, decidiram mesmo assim averiguar a 

Ilha de onde estavam. Mal esperavam eles 

que nas rondas seguintes outros fenôme-

nos ainda mais estranhos estariam prestes 

a assombrá-los e a testar o poder de contro-

le psicológico em ambientes inconstantes. 

Lembrando que esses ambientes envolviam 

personagens e formas de comunicação até 

então desconhecidas desse grupo especí� -

co de pessoas.

Figura 1 - Foto aérea da Ilha do Presídio

Fonte: Google imagens

Nas semanas seguintes, vários outros 

fatos inusitados foram acontecendo. Até 

que, em uma sexta-feira 13, pescadores 

voltavam de suas pescarias noturnas quan-

do avistaram os bombeiros parados em 

seus barcos, com o aspecto pálido de quem 



Linguagem e Poder - 29Linguagem e Poder - 29

aguardava socorro há um bom tempo. Seus 

rádios comunicadores não funcionavam, 

os motores dos barcos pararam do nada... 

Seus corpos começavam a esfriar e não 

tinham suprimentos para passar a noite 

naquele lugar, caso fosse necessário. 

Até momento da chegada dos pescado-

res, nenhum dos bombeiros havia se dado 

conta do porquê não conseguiam sair dos 

arredores da Ilha ou mesmo se aproximar 

dela, como era de costume. Ao mesmo tem-

po, os pescadores conseguiram se aproxi-

mar, rebocá-los e voltar para as margens 

sem problema algum. O que havia aconte-

cido? 

Figura 2 - Margens da Ilha do Presídio

Fonte: Google imagens

Mais um tempo passou. Após alguns 

dias de folga devido aos constantes sustos 

sofridos no entorno da Ilha, os bombeiros 

resolveram procurar pelos pescadores. Ao 

longo de três dias ! zeram seu trajeto de bar-

co costumeiro. Não encontraram ninguém.

Em uma nova ronda, avistaram uma 

senhora às margens de uma ilha vizinha. 

Acenaram em sua direção, indicando seu 

desejo de se aproximar. Ela consentiu com 

a cabeça. Quando se preparavam para fa-

lar, ela disse: �não digam nada meus ! lhos, 

já sei o motivo pela qual estão aqui. Vocês 

buscam encontrar aqueles pescadores que 

os ajudaram a sair da Ilha na noite em que 

! caram ilhados. Pois bem meus ! lhos, pu-

xem a cadeira e sentem-se aqui na minha 

frente�. 

Foi buscar um café. Os bombeiros se 

sentaram. Ela retomou a conversa: �vocês 

conhecem a história da Ditadura Militar? 

Acredito que pela idade de vocês, não. E 

em forças sobrenaturais, vocês acreditam? 

Pelas suas carinhas, acho que também não. 

Mas vamos lá.�. Ela sorveu um gole de café 

e continuou: �aqueles pescadores são espí-

ritos de homens que, durante a Ditadura Mi-

litar, levavam mantimentos para o presídio. 

Muitos dos presos tentaram fazer amizade 

com eles. Queriam fugir da Ilha. Os pesca-

dores aceitaram ajudá-los. A fuga iniciou-se 

em um dia qualquer, sem maiores planos. 

Tudo em vão: os pescadores foram alveja-

dos por tiros. Diz-se que nunca souberam 

se foram as armas dos policiais ou dos pró-

prios presos que os mataram.�

Os bombeiros olharam-se, incrédulos. A 

senhora continuou: �São espíritos do bem, 

os pescadores. Vira e mexe eles continuam 

a proteger as pessoas que circulam a Ilha. 

Eles já estavam de olho em vocês há algum 

tempo; tão logo começou a negatividade a 

se fazer presente na Ilha. Por isso, vocês 

foram salvos, caso contrário, poderiam estar 
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hoje, fazendo companhia para eles, os pes-

cadores. Ou para os presos, sepultados.� 

Os bombeiros seguiram atônitos. Deve-

riam acreditar em tudo aquilo? Seria o de-

lírio de uma idosa solitária? Voltaram para 

Porto Alegre, pensativos. Naquela semana 

decidiram pesquisar no arquivo histórico da 

cidade, histórias a respeito da Ilha. E o que 

temiam, aconteceu: o causo contato pela 

senhora era verdadeiro. 

Os bombeiros, então, decidiram visitar 

o centro espírita comandado por aquela se-

nhora centenária. Lá chegando, depararam-

se com ela e foram encaminhados para a 

sessão daquela noite. Estavam nervosos. O 

que iriam ver, sentir ou escutar ali? Foi ne-

cessário defumar o ambiente, para que co-

meçasse o processo de relaxamento e des-

conexão do plano material. Somente após 

esse ritual inicial a terreira estaria pronta 

para receber os seres espirituais que fariam 

o trabalho de �limpeza� dos bombeiros. Um 

processo envolvendo a conexão com as al-

mas penadas dos antigos habitantes da Ilha 

do Presídio. 

Após o rito, conta-se que os bombeiros 

descobriram suas conexões com os mortos; 

foram guardas dos próprios presos políticos; 

que sua vida estava dimensionada, também, 

pelas relações de poder que dirigira a vida 

de tantas pessoas há pouco mais de uma 

geração. Para eles, foi um momento de co-

nhecimento acerca dos limites de cada um 

e da aceitação das formas de viver a vida. 

Os mortos, a� nal, tem poder sobre os 

vivos. As violências e disputas políticas do 

passado assombram o presente. Os fan-

tasmas que assombram a Ilha do Presídio 

são os de cada lembrança e esquecimentos 

das vidas que por ali passaram, ainda que 

a sua energia se manifeste diferentemente, 

no movimento das águas e da imaginação.     

Figura 3 - Simbologia dos Ritos Religiosos 

de Passagem

Fonte: Google imagens
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Mal sabiam eles que 

uma senhora nos seus 102 

anos de idade estaria prestes a 

revelar um segredo que guardava 

desde a época dos presos 

políticos.
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Patrimônio cultural, memória e poder

Giesa Carla da Silva

 Em nossos encontros em sala de aula 

muito conversávamos sobre prédios históri-

cos, preservados e restaurados da cidade, 

porém eu não conhecia nenhum efetiva-

mente. Então surgiu a ideia de realizarmos 

um itinerário cultural por alguns pontos his-

tóricos da cidade.

O itinerário cultural é de� nido pelo 

International Council on Monuments and si-

tes (ICOMOS) como �via de comunicação 

terrestre, aquática, mista ou outra, deter-

minada materialmente, com uma dinâmica 

e funções históricas próprias, ao serviço 

de um objetivo concreto e determinado� 

(ICOMOS, 2008), utilizado com o intuito de 

visitar locais de interesse cultural.

A partir do conceito de itinerário cultural 

do ICOMOS, organizamos nosso roteiro de 

visitação para conhecer locais de memória 

e interesse cultural da cidade de Canoas e 

o mesmo ocorreu no dia 15 de abril de 2016 

às 9h e o local de encontro de partida foi 

em frente ao Arquivo Histórico Municipal, lo-

calizado na Rua Ipiranga, 105. Iniciamos o 

roteiro acompanhados pela equipe da Uni-

dade de Patrimônio Histórico da Secretaria 

Municipal de Cultura, prontos para visitar 

oito pontos históricos da cidade que cons-

tavam na programação. Em cada um deles 

foi apresentado um breve relato histórico e 

contextualização, o percurso abrangeu pon-

tos turísticos e construções históricas do 

município. Porque esses pontos foram es-

colhidos? Qual seria a importância desses 

pontos? Simbolicamente, o que represen-

tam para a cidade e os cidadãos?

Os prédios visitados foram a Prefeitura 

Municipal de Canoas, Prédio do Unilasalle 

Canoas, Casa dos Rosa, que atualmente, 

passa por restauro total. A seguir, passamos 

em frente à Villa Joana e por último a Villa 

Mimosa, tudo isso pela manhã, até as 13h.

A escolha das edi� cações deu-se devi-

do a estas representarem verdadeiros patri-

mônios culturais, projetados simbolicamen-

te e por estarem atrelados a um passado 

vivo que ainda marca presença e reforça 

os traços de identidade do lugar. Além do 

mais os lugares são depositários da memó-

ria coletiva de um povo e esses lugares de 

memória assumem importante signi� cado 

por fazerem parte da memória coletiva de 

determinado grupo, a memória de um pas-

sado comum e de uma identidade social que 

faz com que o grupo se sinta parte daquele 

lugar, do espaço que lembra a história de 

todos.
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Ao se visitar um lugar de relevância 

histórica, esse lugar traz lembranças de um 

passado que, mesmo distante, é capaz de 

gerar sentimentos e trazer sensações que 

fazem reviver momentos e fatos ali vividos 

que � rmam e explicam a realidade presen-

te. Essa memória pode ser despertada atra-

vés de lugares, edi� cações ou monumentos 

que, em sua materialidade, tem a capaci-

dade de rememorar a maneira de como as 

pessoas viviam naquele local ou de como 

utilizaram aqueles objetos. Cada edi� cação, 

desse modo, leva consigo uma série de sig-

ni� cados e experiências ali vivenciadas. O 

cuidado com patrimônio tem como objetivo 

de proteger a memória, pois não é possível 

preservar a memória de um povo sem, ao 

mesmo tempo preservar os espaços e obje-

tos utilizados por ele.

Nesse sentido, essa história comum 

passa a pertencer a cada geração que se 

segue. As memórias de cada indivíduo es-

tão fortemente ligadas às construções que 

sinalizam um passado comum a todos. 

Ecléa Bosi (2003, p. 199) ressalta: �[...] cada 

geração tem, de sua cidade, a memória de 

acontecimentos que são pontos de amar-

ração de sua história� e completa: �as lem-

branças se apoiam nas pedras da cidade�.

As construções históricas visitadas 

constituem uma parte importante do patri-

mônio cultural da cidade de Canoas, estão 

repletos de um valor simbólico para a comu-

nidade e representam a memória reconheci-

da e materializada pelos poderes constituí-

dos no decorrer do tempo.

Figura 1 - Casa dos Rosa sendo totalmente 

reformada

Fonte: http://ocanoense.com.br/canoas-dedica-

-uma-semana-ao-trabalho-dos-museus/

Podemos dizer ainda que esse patrimô-

nio cultural é responsável pela continuidade 

histórica da cidade e de seu povo, de sua 

identidade cultural. As pessoas atualmente 

estão conscientes quanto ao valor do patri-

mônio histórico, preservar e cuidar desse pa-

trimônio tornou-se um desa� o. O patrimônio 

é considerado como elemento fundamental 

na construção da identidade individual e da 

sociedade, patrimônio esse representado 

por um conjunto de bens materiais e ima-

teriais, considerados de interesse coletivo e 

que tenham signi� cação para a comunida-

de onde estão inseridos e que apresentem 

relevância para serem preservados. O pa-

A memória despertada 

através de lugares, edi� cações 

ou monumentos

Fonte: hthttptp:/://o/ocanoense.com.b.br/r/canoas-d-dededicica-
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trimônio apresenta uma função de recordar 

episódios ocorridos no passado, possuindo 

assim uma forte relação com a memória so-

cial. E é a memória a responsável por con-

servar informações que contribuem para que 

o passado não seja esquecido, e com isso a 

humanidade possa atualizar fatos ocorridos 

e eternizar sua história.

Figura 2 - Prédio Villa Mimosa

Fonte: http://svr-net18.unilasalle.edu.br/?p=863

Em nosso roteiro de visitação ao obser-

var a beleza dos imóveis visitados, colocou-

se uma questão interessante sobre as rela-

ções entre patrimônio, memória e poder: por 

que certos bens culturais são escolhidos e 

protegidos como patrimônio? Uma das res-

postas a essa questão é a importância histó-

rica, a qualidade da preservação do imóvel 

como bem arquitetônico público, mas tam-

bém para preservar a lembrança do proprie-

tário e a memória desses personagens. Do 

mesmo modo, a participação dos herdeiros 

ligados afetivamente a esses personagens.

No caso da residência Villa Mimosa, 

a importância histórica está ligada ao po-

der político. A casa sempre foi habitada por 

membros da família Ludwig, que são ! guras 

proeminentes no cenários político canoense 

e rio-grandense. O Major Geraldo Gilberto 

Ludwig foi Prefeito e o! cializou a bandeira 

da cidade em 1979; Victor Hugo Ludwig, 

médico e antigo Prefeito de Gravataí, capi-

taneou pela emancipação de Canoas; Fre-

derico Ludwig, juntamente com Fernando 

Amaral Ribeiro, foi responsável pela vinda 

dos Irmãos Lassalistas a Canoas.

Mas a importância histórico-política não 

se coloca apenas na personalidade desses 

homens. A �Dona Mimosa�, que dá nome à 

Villa, também é ! gura-chave nesse proces-

so, trata-se de uma ! gura ativa na comu-

nidade durante os anos iniciais da cidade. 

Na Villa Mimosa, ela era responsável pelo 

armazém de secos e molhados e loja de ar-

marinhos e tecido, localizado no térreo, que 

foi o primeiro do gênero no município. Além 

disso, ela se envolveu em trabalhos sociais, 

auxiliando moradores pobres e pessoas en-

fermas, atuou em comissão que levantava 

fundos para a construção da Igreja Matriz e 

em ações culturais.

Memória e relações 

de poder
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Figura 3 - Os vitrais da Villa Mimosa

Fonte: acervo do autor

Atualmente, a edi� cação está restaura-

da. Tornou-se a Casa das Artes Villa Mimo-

sa, constituindo-se no primeiro centro cultu-

ral público do Município. O espaço dispõe 

de ambientes e projetos para formação, ex-

pressão e disseminação cultural dos artistas 

locais e a comunidade em geral. Uma inten-

sa agenda de atividades é divulgada perio-

dicamente, sempre com acesso gratuito.

Posso concluir que é um grande de-

sa� o o esforço para preservação do patri-

mônio cultural, com � ns para manter viva 

a lembrança daqueles que participaram na 

construção da história, das edi� cações, dos 

monumentos e dos fatos signi� cativos de 

uma determinada comunidade. O Patrimô-

nio cultural apresenta papel de destaque no 

resgate e valorização da identidade de cada 

indivíduo e da sociedade que constrói num 

mesmo local a sua história, pois a preser-

vação da memória de um povo está direta-

mente relacionada à conservação de seu 

patrimônio cultural.

De quem é a responsabilidade de pre-

servação desse patrimônio cultural? Pode-

se a� rmar que a responsabilidade social 

maior é do poder público, mas é também 

da sociedade. O poder público necessita de 

recursos � nanceiros e humanos para poder 

assumir essa responsabilidade, porém por 

outro lado deve criar programas de educa-

ção patrimonial e implantar nos currículos 

escolares, pois é interessante que essa 

educação seja iniciada nas crianças desde 

pequenas para estarem conscientes da im-

portância de preservação da memória.

Através da preservação do patrimônio 

cultural teremos a continuidade histórica de 

uma cidade ou de um povo, de sua identi-

dade cultural. As pessoas estão mais cons-

cientes quanto ao valor do patrimônio his-

tórico, preservar e cuidar desse patrimônio 

tornou-se um desa� o na atualidade. 

O processo de tombamento, nem sem-

pre é garantia de perpetuidade dessa me-

mória, que muitas vezes se desfaz pela falta 

de incentivos públicos ou privados, porém a 

administração municipal de Canoas, através 

da SMC, tem realizado tombamento como 

meio de preservação do patrimônio cultural 

material há apenas alguns anos, mas es-

tão trabalhando intensamente no sentido 

de preservar o maior número de exempla-

res possíveis e desde 2009 já conseguiram 

alcançar um bom número. A cidade de Ca-

noas inicialmente passa uma impressão de 

ser moderna, no entanto bem no centro, 

descobre-se um belo patrimônio histórico 
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que felizmente está sendo preservado e 

restaurado para a memória e conhecimento 

das futuras gerações.
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As cidades trazem em seu bojo uma 

dicotomia entre a democratização dos pa-

trimônios culturais e sua efetiva sociabi-

lização. Suas políticas públicas seguem 

uma cartilha com ideais, onde os espaços 

da cidade seriam destinados à mobilidade 

e aproveitamento dos patrimônios cultu-

rais em busca de uma melhor qualidade de 

vida e de acesso a serviços para o cidadão. 

Entretanto, a realidade nem sempre segue 

esses ideais: nas cidades, há situações de 

exclusão de vários grupos sociais com rela-

ção a produção, aprendizado, utilização dos 

bens culturais e seu aproveitamento. 

As relações entre cidade e cultura, por-

tanto, dependem das relações entre a so-

ciedade civil e o poder público, visando à 

organização e manutenção de instituições 

que tornem possíveis a integração entre as 

comunidades e os espaço culturais. Nesse 

contexto, as políticas culturais oferecem um 

arcabouço normativo com o objetivo de fo-

mentar a formação, a fruição e o desenvol-

vimento cultural, além de promover o uso de 

espaços públicos, a preservação, valoriza-

ção de acervos e a proteção dos patrimô-

nios culturais.

No caso do município de Canoas, a Fun-

dação Cultural é um exemplo dos avanços e 

Fundação cultural de Canoas 

 cultura, memória e poder

Miriane Steiner de Sousa

retrocessos nessas relações entre a socie-

dade civil e o poder público. Tratava-se de 

uma instituição que estava de acordo com 

o ideal das políticas culturais contemporâ-

neas: criada em 20 de novembro de 1984, a 

Fundação operava com a ! nalidade de ser 

um centro cultural, onde eram desenvolvi-

das atividades nas áreas de literatura, artes 

plásticas, teatro, folclore, música, dança, 

além de grupos folclóricos afro, concursos 

de redação em escolas municipais e centros 

sociais de bairros e participação com banca 

na feira do livro.

A Fundação Cultural tinha sua sede no 

centro da cidade, em uma antiga estação 

ferroviária, edi! cação que marcou o desen-

volvimento do município: naquele local, em 

14 de abril de 1874, foi inaugurada a seção 

da estrada de ferro que ligava Porto Alegre 

à São Leopoldo onde se desenvolveu o po-

voamento urbano da atual cidade de Canoas 

(CANOAS-2016). Hoje, a antiga estação de 

trem é patrimônio cultural da cidade de Ca-

noas, bem tombado pelo município em 25 

de maio de 2015. O prédio da estação foi 

repassado ao Município em 1985, em regi-

me de comodato, para utilização exclusiva-

mente cultural, e, em 31 de março de 2015 

! nalmente em doação de posse indireta, 
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bem como da fração da propriedade e da 

Edi� cação e benfeitorias a �Antiga Estação 

de Trem�. 

Figura 1 - Antiga Estação de Trem de meados 

de 1968

Fonte: Foto do acervo do Arquivo da Prefeitura.

A Fundação Cultural conseguia aliar 

a cultura ao patrimônio cultural, dando as-

sim destinação e aproveitamento à Antiga 

Estação de Trem, através da troca de ex-

periências o local trazia na sua memória 

transmissão de aprendizado, conhecimento 

e troca de saberes quais sejam: promover 

e valorizar a cultura no município atuando 

em várias frentes culturais, tais como: artes 

plásticas com diversas exposições coletivas 

de desenho e pintura; dança, ballet clássica, 

folclore ucraniano, samba e grupos afros; 

música com audições da escola de música 

e projetos que promoviam novos talentos; li-

teratura com funcionamento de o� cinas de 

crônicas, concursos de redações escolares, 

participação na feira do livro e lançamentos 

de obras literárias de escritores locais; no 

teatro com realização de cursos e apresen-

tações, projetos de criança no teatro, princi-

palmente, visando a inserção dos alunos da 

rede municipal e estadual.

Programas, projetos e ações culturais 

movimentavam a Escola de Música, da Fun-

dação Cultural, que funcionava na Casa 

Wittrock, patrimônio cultural da cidade, dis-

ponibilizava aulas de viola, violão, baixo, 

cavaquinho, guitarra, bandolim, musicaliza-

ção, recreação infantil, técnica vocal, canto, 

coral, piano, teclado, acordeom, � auta e vio-

lino. Na Escola de música eram organizados 

shows de bandas locais incentivando os no-

vos talentos da cidade, saraus e audições. 

A história da Fundação Cultural foi pon-

tuada pelo incentivo da participação das 

crianças na cultura, tendo destaque os se-

guintes projetos: �Criança no Teatro�, que 

ocorria nos meses de outubro, e, levava 

o teatro para as escolas de rede estadual 

e municipal; outro projeto, que aprimorou 

a cultura no município foi �O escritor e o 

artista na escola�, que buscava promover 

a relação entre o artista e sua obra, e, os 

escritores canoenses e sua literatura, para 

os educandos de escolas estaduais e muni-

cipais; �O concurso de redação escolar� 

que era voltado para os alunos das escolas 

de ensino fundamental da rede municipal, 

estadual e particular da cidade.

A Fundação Cultural realizava e apoia-

va os principais eventos culturais da cida-

de, como a O� cina de Música, o Festival de 

Folclore, lançamento de obras literárias, ex-

posições e salões de pinturas e desenhos 
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de artistas canoenses, buscando sempre 

estimular as potencialidades culturais, con-

tribuindo para valorização da identidade cul-

tural do município. 

O motivo da extinção da Fundação Cul-

tural deu-se por decreto, através da Lei nº 

5.366 de 09 de janeiro de 2009. Os motivos 

desta decisão não são claros. Cabe salien-

tar que o prefeito Jairo Jorge, que assina o 

decreto, assumiu o governo em 01 de ja-

neiro de 2009. Sendo o primeiro mandado 

do Partido dos Trabalhadores no município 

de Canoas e o histórico do próprio Prefeito 

na participação e proposição de atividades 

culturais no município, é surpreendente que 

uma das suas primeiras medidas tenha sido 

esse decreto. 

Em dezembro de 2007, um ano antes 

da extinção da Fundação Cultural, o Parti-

do dos Trabalhadores ingressou com uma 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, sob 

nº 70022566509, Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, contra a Câmara Munici-

pal de Vereadores de Canoas e o Municí-

pio de Canoas com o objetivo de retirar do 

ordenamento jurídico local as expressões 

�retroagindo seus efeitos a contar de 17 

de outubro de 1986�, contidas no art. 2º da 

Lei Municipal n.º 5.176, de 06 de junho de 

2007, do Município de Canoas, que altera a 

natureza da Fundação Cultural de Canoas, 

criada pela Lei Municipal nº 2.463/1986, de 

privada para pública. Tal processo foi julga-

do improcedente com base nos argumentos 

de que a Instituição sempre foi tratada, tanto 

com os procedimentos contábeis, ! scais e 

de orientação como pública, sendo apenas 

uma mera imprecisão terminológica que foi 

corrigida pela lei nº 5.176/2007. 

Em entrevista, no dia 27 de maio de 

2016, o Sr. Francisco Ricardo Terres Trois, 

que foi diretor e presidente da Fundação 

Cultural por dez anos, eleito por quatro ges-

tões, tampouco sabia informar o porquê da 

extinção da Fundação. Não seria por ques-

tões ! nanceiras, visto que a mesma funcio-

nava com poucos recursos oriundos da ges-

tão municipal e, ainda assim, com perfeita 

aplicação, alcançando de forma e! ciente e 

e! caz os objetivos que se propunham. As-

sim lastima o encerramento das atividades 

da Fundação Cultural, mencionando que a 

comunidade de Canoas somente teve per-

das com este ato, pois não foi implementado 

nenhum outro programa, projeto ou ação de 

governo que tivesse a magnitude que tinha 

a Fundação Cultural de Canoas.  

Outra hipótese explicativa é de ordem 

das disputas pelo poder: talvez os novos 

gestores governamentais municipais não te-

nham dado prosseguimento aos projetos e 

ações culturais das gestões anteriores, que 

apoiaram as atividades da Fundação duran-

te 25 anos. No que tange a extinção, não 

houve nenhuma ação de consulta partici-

pativa junto à comunidade canoense, visto 

A extinção da fundação 

cultural de Canoas
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que o decreto se deu na primeira semana 

de mandato do novo governo. Do ponto de 

vista do Direito, o ato administrativo não se 

revestiu do manto do debate, e da participa-

ção popular para a escolha da manutenção 

ou extinção da Fundação Cultural, a deci-

são de extinção pode ser considerada como 

ato de prepotência voluntarista e de arbitra-

riedade, pois o ato administrativo discricio-

nário, no estado Democrático está sempre 

vinculada aos princípios, objetivos e direitos 

fundamentais, indispensáveis à liberdade 

de conformação do Direito. 

Após extinção da Fundação Cultural 

muitos dos cursos, ações, festivais, o� cinas 

que ali ocorriam não tiveram continuidade, 

toda estrutura que foi construída ao longo 

de 25 anos foi ceifada de forma abrupta. Em 

entrevista a artista plástica Lorena Steiner, 

em 21 de junho de 2016, integrante do gru-

po de artes visuais mencionou que: com a 

extinção da Fundação Cultural, o elo do gru-

po se quebrou, pois, os encontros que eram 

promovidos pela Fundação, passaram a não 

mais ocorrer, e, como o grupo era desorga-

nizado se viu sem apoio, os vínculos foram 

dissolvidos, de tal forma que os artistas iso-

laram-se cada um no seu atelier. A artista 

revela que foi uma desvalorização total da 

cultura, e, que juntamente com a extinção 

da Fundação não houveram mais as parce-

rias, os trabalhos conjuntos, as exposições 

coletivas, e, os artistas � caram sem reação, 

sem ponto de referência e sem representa-

tividade.

Outros grupos, talvez mais organizados, 

como o da literatura, migraram para a Casa 

do poeta, que já funcionava desde 2002; já 

a casa de música se dissolveu totalmente; 

os grupos de teatros alguns permaneceram 

coesos outros se desmantelaram por com-

pleto; o Grupo Ucraniano Orel, segue em 

atividade tendo seu ponto de ensaio a Igreja 

Santo Antônio, em Canoas; o grupo Afro Ilu 

Aye segue suas atividades no bairro Har-

monia; o grupo de Ballet Le Cysne terminou 

juntamente com a extinção da Fundação 

Cultural.      

En� m, alguns grupos culturais subsisti-

ram apesar da extinção da Fundação, po-

rém descentralizados, sem incentivo e não 

mais em espaços culturais como acontecia 

anteriormente. 

Hoje, as vésperas do � nal do oitavo ano 

de mandato do Partido dos trabalhadores, 

no município de Canoas, a sede da outro-

ra Fundação Cultural segue fechada. Cabe 

lembrar que a Antiga estação de trem, foi re-

cebida em doação para uso exclusivamente 

cultural, assim o fechamento da Fundação, 

por ato do poder executivo municipal deu 

destino para coisa pública como se privada 

fosse, abalando os princípios norteadores 

da política cultural de preservação da me-

mória, da arte-educação na formação cida-

dã.

O município tem o dever de apoiar a to-

talidade das manifestações culturais salva-

guardando as atividades criativas artísticas, 
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mantendo-as vivas com objetivo da valori-

zação da cultura local, através de práticas 

colaborativas e na proteção e promoção do 

patrimônio cultural, riqueza da comunidade, 

e, a Fundação quando foi criada tinha como 

fundamento promover a cultura no municí-

pio, neste diapasão a essência e o objetivo 

eram comuns quais sejam o resgate da cul-

tura do povo canoense. 
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�O longo silêncio sobre o passado, 

longe de conduzir ao esquecimento, é  a 

resistência que uma sociedade civil im-

potente opõe ao excesso de discursos 

o� ciais. Ao mesmo tempo, ela transmite 

cuidadosamente as lembranças dissi-

dentes nas redes familiares e de am-

izades, esperando a hora da verdade 

e da redistribuição das cartas políticas 

e ideológicas.� (MICHAEL POLLAK, 

Memória, Esquecimento, Silêncio, ANO, 

p. 3)

Quando é questão das relações entre 

memória e poder, pode-se enfocar as gran-

des ações e as grandes personagens. Mas 

é através dos rastros, das memórias sub-

terrâneas, dos silêncios e dos esquecimen-

tos que se revela o caráter opressor desse 

enfoque nos grandes acontecimentos. Re-

construir a narrativa de vidas e feitos infa-

mes é, portanto, um ato de coragem. Não se 

trata apenas de trazer à tona ou de lembrar 

quem foi tal ou tal personagem sem impor-

tância; de erigir um monumento aos solda-

dos sem nome; de criar lugares de memória 

para os sem nome. O que se impõe através 

da narrativa são invocações de espíritos de 

um passado que ainda se comunica com os 

vivos.

Para a disciplina de Itinerários Culturais, 

onde discutimos as relações entre poder e 

memória, lembrei-me de uma pesquisa que 

realizei em 2004 sobre a Praça Dona Mo-

cinha, localizada no bairro Niterói, em Ca-

noas/RS. Naquela ocasião, questionei-me: 

por que aquela praça tinha um nome tão 

Dona mocinha: longo silêncio sobre 

o passado de Canoas/RS

Marilda Battilana da Silva

Figura 1 - Turma da Escola Clemente Pinto. Ao centro, Dona Mocinha.

 Fonte: Arquivo Público Municipal de Canoas/RS Fonte: Arquivo Público Municipal de Canoas/RS
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peculiar? Por que não chamava-se pelo um 

nome de herói nacional ou um grande vulto 

histórico? Quem é Dona Mocinha?

Foram essas questões que me levaram 

à Maria da Conceição Balbueno, professo-

ra que nasceu em Capela de Santana, no 

Rio Grande do Sul, e que chegou ao bairro 

Niterói na década de 1940. A fama de Dona 

Mocinha, como � cou conhecida, deve-se ao 

seu trabalho comunitário e educativo. Ela 

adquiriu no bairro dois terrenos. Um deles, 

na rua Bagé esquina com a BR 116, ela tra-

balharia para construir a Escola Clemente 

Pinto. Ali, recebeu crianças de todas as ida-

de, sem distinção de credo ou de cor. Todos 

os alunos estudavam na mesma sala, inde-

pendente do seu nível escolar, cabendo à 

Dona Mocinha a responsabilidade de minis-

trar todas disciplinas do currículo, além de 

artesanato, esporte e música.

Por muito tempo, Dona Mocinha foi res-

ponsável também pela integração das crian-

ças na comunidade. Promovia concursos de 

rainha, com a � nalidade de arrecadar fun-

dos para a construção da nova Igreja São 

Paulo Apóstolo. Organizou o grupo musical 

�Carlos Gomes�, composto por três violinos, 

violão, bandolim, banjo, saxofone, pistão, 

trompete e pandeiro.

Ao longo da minha pesquisa em 2004, 

entrevistei parentes e ex-alunos da profes-

sora. Felipe Smoco, que viria a ser seu gen-

ro, destacou a importância de professora 

na comunidade. �Dona Mocinha passara a 

lecionar para sua � lha e as crianças onde 

vivia. Devido a precariedade do lugar, não 

tendo nenhuma escola  próxima, atendia 

as crianças pobres da vila�. A ex-aluna de 

piano de Dona Mocinha, Zoraide Larronda, 

falou da sua professora como alguém �mui-

to doce, muito musical. Ela ouvia de longe 

os meus erros e dizia: �você tem ouvidos de 

ferreiro, quer dizer tá errado não tá vendo?�. 

Eu não ligava queria tocar de ouvido (...). Na 

sua casa tinha duas salas pequenas, lugar 

para receber os alunos de música , então 

uns estudavam outros instrumentos, e eu 

piano.�

As entrevistas levaram-me a descobrir 

a polivalência pedagógica e comunitária de 

Dona Mocinha. Ela colaborou, por exemplo, 

na criação do Clemente Pinto Sport Futebol 

Clube, que tinha como objetivo integrar as 

crianças do bairro. Para participar  não era 

necessário ser aluno da professora. Qual-

quer criança era bem-vinda. Uma dessas 

crianças foi Dalmir dos Santos. Ele conta: 

�Eu conheci Dona Mocinha através do fu-

tebol. Tinha 14 anos estudava na escola 

Bartolomeu de Gusmão, não pagava nada 

para participar dos jogos. Fiz parte do time 

de 1944 até 1947. Saí porque me alistei no 

quartel. Meu irmão também jogava no time�.

Dona Mocinha exerceu um papel inte-

grador na comunidade. Em primeiro lugar, 

recebendo estrangeiros em sua escola. 

Luba Sydor � nger e Anna Kos Fachinello, 

� lhas de ucranianos, mencionaram esse 

trabalho. Disseram ser que �mal sabiam o 

português� ou que �conseguíamos apenas 

assinar nossos próprios nomes�. Mas foram 
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amparadas pela professora. Em segundo 

lugar, Dona Mocinha representou o aco-

lhimento de crianças pobres e negras. Ela 

mesma não era branca, o que lhe impunha 

desa� os. Uma das razões pelas quais ela 

mobilizou tantos recursos e tantas pessoas 

é a rejeição que sofreu no clube tradicional 

do bairro, o Grêmio Niterói.

Maria da Conceição Balbueno morreu 

no dia 24 de julho de 1957, no Hospital Mi-

litar de Porto Alegre. Internada às pressas 

devido a uma crise de vesícula, foi subme-

tida a duas cirurgias e não resistiu ao pós-

-operatório. Sua � lha, Noelinda, assumiu a 

administração da escola por algum tempo. 

Mas o projeto não teve sequência. A presen-

ça forte de Dona Mocinha era insubstituível.

Dona Mocinha virou nome de praça em 

27 de abril de 1958. Foi um decreto-lei assi-

nado pelo prefeito Sezefredo de Azambuja. 

Em 2004, a praça recebeu o busto de Dona 

Mocinha, obra realizada pelo artista Vinício 

Cassiano. 

Inauguração da Praça Dona Mocinha, em 

1958. 

Fonte: Arquivo Público Municipal de Canoas/RS 

Foi assim que a imagem de Dona Mo-

cinha chegou até mim. Depois, busquei sua 

história e as memórias daqueles com con-

viveram com ela. Mulher brilhante, Dona 

Mocinha estava muito além do seu tempo. 

Dedicou sua vida para a educação e a inte-

gração comunitária. Marcou profundamente 

a vida de muitas pessoas no bairro. Seu tra-

balho serve de modelo e de estímulo para 

uma geração que conviveu com ela. Para-

fraseando Michael Pollack, eu diria que a 

sua memória transmite as lembranças dis-

sidentes de redes familiares e de amizades 

de um grupos de pessoas cujas vidas não 

são signi� cativas para a memória da cidade, 

mas que revelam a importância dos peque-

nos gestos na construção de um bairro, de 

uma escola, de um clube e de uma cidade. 
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A diversidade linguística é entendida 

hoje como um patrimônio cultural a ser pre-

servado. É um direito humano expressar-se 

numa língua, mesmo que minorizada.  Essa 

percepção é recente e um re� exo das ga-

rantias democráticas. Há pouco mais de 70 

anos, imigrantes de várias etnias e seus 

descendentes vivenciaram a �proibição� de 

se expressar em outra língua que não fos-

se o Português. Conforme Barthes (1978. 

p.15), �Na língua, portanto, servidão e poder 

se confundem inelutavelmente.� Para o au-

tor, a língua como desempenho de toda a 

linguagem é fascista ao obrigar a dizer. 

A trajetória do talian exempli! ca esse 

jogo de poderes. Desde 2014, o talian, uma 

das autodenominações para essa língua 

de imigração falada no Brasil na região de 

ocupação italiana, é considerado Patrimô-

nio Cultural Imaterial brasileiro e integra o 

Inventário Nacional da Diversidade Linguís-

tica. Elaborado pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) o pro-

cesso envolveu também a concessão do tí-

tulo de Referência Cultural Brasileira.

Até chegar ao reconhecimento como 

patrimônio cultural, o talian, também deno-

minado como língua dos nonos, dialeto vê-

neto, dialeto italiano, passou por uma traje-

tória que inclui fases traumáticas, desde a 

vergonha enfrentada pelos falantes pelo so-

taque carregado, a um verdadeiro pavor de 

ser preso por só saber se expressar numa 

das línguas �proibidas� pelo governo fede-

ral. Em 1939, o governo de Getúlio Vargas 

cria o Decreto-Lei nº 1.545, que dispunha 

sobre a adaptação ao meio nacional dos 

brasileiros descendentes de estrangeiros. 

Numa espécie de cruzada nacionalista, es-

tabelecia interferências que iam da proibi-

ção explícita do �uso de línguas estrangei-

ras nas repartições públicas, no recinto das 

casernas e durante o serviço militar. (art.15) 

aos cultos religiosos, determinando que �as 

prédicas religiosas deverão ser feitas na lín-

gua nacional.(art.16). 

Talian: da vergonha ao reconhecimento

Alexandra Marcella Zottis
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As pesquisadoras Vitalina Frosi, Car-

men Faggion e Gisele Dal Corno através do 

Projeto Estigma vinculado à Universidade 

de Caxias do Sul (UCS) investigaram o que 

denominam de binômio prestígio e estigma-

tização sociolinguística do dialeto Italiano 

e da língua portuguesa da Região de Co-

lonização Italiana (RCI) do nordeste do Rio 

Grande do Sul. As autoras pontuam fases 

como o tempo compreendido entre a dé-

cada de 1930 e a data das comemorações 

do Centenário da Imigração Italiana no Rio 

Grande do Sul, em 1975, quando a estig-

matização gerou estereótipos e �falar em 

dialeto italiano ou em português com interfe-

rências dialetais italianas era su� ciente para 

ser identi� cado de modo insultuoso como 

�colono burro�, ou �colono grosso�. No de-

correr do projeto, as pesquisadoras veri� ca-

ram que ao lado da memória e da lembrança 

viva do preconceito, dos vestígios de medo 

e isolamento houve depoimentos mostrando 

a alegria da vida em família e um sentimen-

to de identidade ítalo-brasileira, mostrando 

indícios de superação do estigma no tempo 

presente.

A cultura, através das suas mais diver-

sas manifestações, também contribuiu para 

resigni� car as percepções em relação não 

somente ao talian, mas à própria ascendên-

cia italiana.  A partir dos anos 1980, a Serra 

Figura 1 - Em 1948, na seção de gravação da Fábrica 1 da Metalúrgica Eberle, em Caxias do Sul, 

cartaz alertava: �Somos Brasileiros! Fale a Nossa Língua�.

Foto: Acervo pessoal de Alvis Fiedler, divulgação
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Gaúcha, região que concentra municípios 

que receberam grandes levas de imigrantes 

italianos, torna-se palco para o que alguns 

autores classi� cam como uma �explosão 

da italianidade�. Há a ampliação da oferta 

gastronômica, a realização de festas temá-

ticas, a veiculação de programas de rádio, 

apresentações teatrais e outras tantas ma-

nifestações onde o �ser italiano� assume 

outro status. Um desses exemplos é Asso-

ciação Cultural Miseri Coloni, fundada tam-

bém nessa época por um grupo de amigos 

de descendentes de italianos, que tinha en-

tre os seus objetivos resgatar, pre-

servar e cultivar as tradições dos 

imigrantes italianos e desenvolver 

atividades artísticas contemplan-

do a cultura italiana e as demais 

culturas que integram a região. A 

primeira modalidade artística eleita 

foi o teatro e a peça que inaugurou 

a trajetória teatral do grupo Quatro, 

Cinque Storie dei Nostri Imigranti, 

retratando os con� itos cotidianos 

vividos pelo colono italiano nas re-

lações interculturais, recebeu grande aceita-

ção do público.

Na Serra Gaúcha, mais especi� camen-

te na região conhecida como Uva e Vinho, 

a promoção turística recorre com frequência 

à italianidade. Ao talian, agrega-se ao que 

se pode chamar de �o jeito italiano de ser�, 

que é ofertado aos turistas através da gas-

tronomia, das festas temáticas, das rotas e 

dos roteiros. Em termos de oferta gastronô-

mica, por exemplo, diversos restaurantes 

agregam ao seu nome os pronomes de tra-

tamento Mama (mãe), Nona (avó) ou Nono 

(avô), prometendo mesa farta, onde inva-

riavelmente estão presentes galeto, polenta 

e massa. O que antes era vergonha, hoje 

atraia turistas de todo país. Ser gringo, com 

sotaque ou não, está na moda.

 Juntos na diversidade

Figura 2 - Diversidade linguística das línguas da 

imigração é base do Projeto Juntos na Diversi-

dade

Foto: Acervo Associação Cultural Miseri Coloni

Em entrevista à Revista Memória e Lin-

guagens Culturais, o assessor técnico da 

Secretaria Estadual da Cultura, João Wia-

ney Tonus, fala sobre o  Projeto Juntos na 

Diversidade, que objetiva  incentivar a pre-

servação da diversidade linguística e cultu-

ral, cujo público-alvo são crianças e jovens/

adolescentes. Desenvolvido no âmbito do 
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Comitê Estadual dos 140 anos da imigração 

para as colônias, o projeto é coordenado 

pela Secretaria de Estado da Cultura � SE-

DAC, e se estende ao conjunto das línguas 

nativas e de imigração, em particular o ta-

lian, polonês, alemão e o kaingang. A gestão 

executiva é da Universidade de Caxias do 

Sul (UCS), com patrocínio do Banrisul.

Revista Memória e Linguagens Culturais:  

O que motivou a implantação desse projeto?

João Wianey Tonus: Acho que a motivação 

veio das minhas experiências de vida. Até 

os sete anos só falava talian. Comecei a fre-

quentar a escola e fui obrigado a aprender 

português e proibido de falar talian, inclusi-

ve no recreio. Um terço dos meus colegas 

de aula eram meus vizinhos poloneses. Em 

geral eles entendiam talian, mas nós italia-

nos não entendíamos o polonês (hoje me 

dou conta do mal que foi não aprendê-lo). 

A vida seguiu. Terminada a vida acadêmica 

formal, onde se adquire a cultura funcional, 

(aquela necessária para arrumar emprego, 

trabalhar e ter o sustento), sobrou tempo e, 

como do nada, surgiu a ideia de fazer teatro 

em talian. Passei a ser militante da causa, 

até hoje.

Depois de certa idade, nos momentos 

de pensar o futuro, se olha para trás. Partici-

pando da vida cultural na Serra Gaúcha há 

pelo menos 40 anos, algumas coisas vão se 

tornando indeléveis, se incorporam aos ge-

nes, se tornam orgânicas. E de repente de-

las pode brotar novas células, isto é, novas 

ideias.  A realidade de hoje, neste momento 

da história da nossa região e do RS, é que 

a diversidade  cultural é a seiva que irriga 

a maior parte das atividades sociais, festi-

vas, culturais, turísticas e em última análise 

econômicas.  E a base, o código fundador 

dessa diversidade cultural é a diversidade 

de línguas. Me parece que só agora, nes-

te momento da nossa ainda jovem história 

(apenas 140 anos da imigração) nos da-

mos conta de que, se perdermos as línguas 

maternas, seja nativas, seja da imigração, 

provavelmente daqui 50 anos perderemos 

também a nossa diversidade cultural, que 

podemos dizer, é a nossa alma hoje. E daí 

vem a pergunta e a preocupação: que alma 

terá o futuro? O que fazer para salvar esta 

riqueza? A primeira resposta é: salvar as lín-

guas maternas, ou seja, as línguas culturais 

e para isso precisa incentivar os jovens e as 

crianças a praticá-las.

Revista Memória e Linguagens Culturais: 

Como se deu a escolha das línguas e diale-

tos?

João Wianey Tonus: Ao preparar o proje-

to e escrevendo suas diretrizes e formas de 

execução, foi observado como critério não 

excluir nenhuma língua como possibilidade 

de participar.  Já existe um tratamento bem 

organizado, inclusive em leis da área da 

educação, para as línguas nativas.  Mas as 

línguas da imigração não tiveram este tra-

tamento. Tive uma informação que, mesmo 

recentemente, no censo do IBGE de 2010, 

as línguas nativas foram incluídas, mas as 
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da imigração não, por questões de custos. 

Na prática, começamos a realização do pro-

jeto Juntos na Diversidade pela Região Fun-

cional 3, dos COREDE Serra, Hortênsias e 

Campos de Cima da Serra, que abrange 49 

municípios. Na divulgação do projeto con-

versamos com todos os segmentos étnicos 

que de alguma forma tínhamos conhecimen-

to, e todos eles inscreveram atividades para 

o ano de 2016. Assim que, dos 24 grupos 

inscritos, um é de ascendência afro, dois 

kaingang, dois germânicos (de Caxias), três 

poloneses e dezesseis talian. Para 2017 va-

mos tentar ampliar a execução do projeto 

para outras regiões funcionais do Estado, e 

com certeza outras línguas ou dialetos vão 

se incluir naturalmente. 

Revista Memória e Linguagens Culturais: 

Hoje o talian é inclusive Patrimônio Cultural 

Imaterial, dentro do Programa de Diversida-

de Linguística, do IPHAN. Mas nem sempre 

foi assim, não é mesmo?

João Wianey Tonus: Perfeito. As línguas 

da imigração têm um histórico de repres-

são. Os falares afros também. O momento 

histórico mais recente de proibição e perse-

guição foi à época dos nacionalismos exa-

cerbados, que aqui no Brasil coincidiu com 

o Estado Novo dos anos 30, e logo coinci-

diu com a Segunda Guerra Mundial, onde a 

Itália, Alemanha e Japão eram inimigos do 

Brasil.O talian foi inventariado pela Univer-

sidade de Caxias do Sul nos anos de 2009 

e 2010, com ! nanciamento do IPHAN.  Foi 

resultado de vários anos de tratativas e lu-

tas, lideradas por iniciativas persistentes de 

militantes da causa, respaldados por apoio 

dos movimentos étnicos culturais, principal-

mente da Serra Gaúcha.  O reconhecimento 

do talian como patrimônio cultural do Bra-

sil pelo IPHAN e a sua sanção como língua 

brasileira pela Ministra da Cultura Marta Su-

plicy em 18 de novembro de 2014 na cidade 

de Foz do Iguaçu, estabelece o marco de 

uma nova etapa no processo de preserva-

ção desta riqueza trazida aqui pela imigra-

ção.

Revista Memória e Linguagens Culturais: 

De que forma as manifestações culturais, 

entre elas o teatro, contribuíram para a va-

lorização do talian? Qual o papel do Miseri 

Coloni nesse processo?

João Wianey Tonus: Penso que se pode 

dizer que as manifestações culturais são a 

manifestação do espírito, da alma, da essên-

cia da pessoa, da sociedade. Neste sentido 

deve-se dizer que, mesmo quando reprimi-

das as línguas, as manifestações culturais 

nas línguas da imigração, principalmente 

pela música e o canto coral, continuaram a 

existir, circunscritas em pequenos territórios 

onde a repressão não chegava. A alma dos 

imigrantes não deixou de existir e em algum 

lugar ela se manifestava.

Nos anos 80 o Brasil, o RS, e as nos-

sas regiões de imigração passaram a viver 

�novos ares�, com sensação de liberdade. 

Parece que a panela de pressão teve sua 

tampa aberta. Foi neste contexto que o mo-
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vimento cultural tomou fôlego, eclodiu, vi-

venciou novas possibilidades.

O Grupo de Teatro Miseri Coloni surgiu 

em 1981, neste contexto, criado por um gru-

po de amigos, a maioria conhecidos desde 

os anos 60 por terem estudo em internato 

e praticado o teatro (não em talian), mas 

todos descendentes, e ansiosos para pas-

sar horas em contato com esta cultura. Mas 

eles também participavam de movimentos 

estudantis ou militâncias políticas. Isto tam-

bém in� uência, por terem uma consciência 

crítica. Assim, com a vontade de voltar aos 

palcos e conviver com os agricultores italia-

nos nas capelas, surgiu o Grupo Miseri Co-

loni,  decidido a fazer teatro emtalian. Das 

capelas foi para o meio urbano e para os 

teatros, inclusive os da capital do Estado, e 

foi �convidado especial� para um Festival no 

Theatro São Pedro, recebendo muitos elo-

gios da crítica (imagina só).

Esta visibilidade e este processo do 

Miseri Coloni foi um certo �grito de vitória�.  

O �espírito aliviado� deu asas a muitas ini-

ciativas em teatro, em música, em vídeos, 

principalmente documentários, em literatu-

ra, em artigos de jornal, em muitíssimos pro-

gramas de rádio (são mais de 200 hoje), em 

organização de grupos culturais e étnicos. 

Em seguida passou para a esfera política 

e legislativa, com o reconhecimento do ta-

lian como língua coo� cial em muitos municí-

pios. Foi um belo caminho andado, em não 

muito tempo. Por isso que eu ainda alimento 

o sonho das línguas nativas e da imigração 

se tornarem novamente faladas desde o 

berço pelos pais com seus � lhos. E aí elas 

não vão mais morrer.

Se isto acontecer teremos contribuído 

com o apelo da UNESCO que em 2015, por 

ocasião do Dia Internacional da Língua Ma-

terna, comemorado todos os anos em 21 de 

fevereiro, sua Diretora Geral Irina Bokova, 

a� rmou em tom de alerta: �A perda de lín-

guas empobrece a humanidade�.

O Talian no poder

O talian está presente hoje no Palácio 

Piratini. Natural de Farroupilha e com forte 

ligação com a Serra Gaúcha, o governador 

José Ivo Sartori a� rma não ter vergonha de 

manter ainda o sotaque talian e em uma 

breve entrevista comenta sobre a importân-

cia da diversidade linguística.

Revista Memória e Linguagens Culturais: 

Como governador, o senhor teve a opor-

tunidade de referendar, através da Secre-

taria Estadual da Cultura o Projeto Juntos 

na Diversidade, que incentiva a diversida-

de linguística, entre elas a do talian. Como 

descendente de italianos e ocupando hoje 

o comando do executivo estadual, o que 

representa esse reconhecimento de outros 

línguas e dialetos e, em especial, do talian? 

Governador José Ivo Sartori: Lançamos 

o Projeto Juntos na Diversidade durante a 

Festa da Uva, onde estavam presentes os 

prefeitos da região e Coredes da Serra, Hor-
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tênsias e Campos de Cima da Serra. Sei da 

importância que a diversidade linguística 

tem na sua formação. Essa diversidade, que 

vem desde o século XIX, é um patrimônio 

cultural que eu prezo e incentivo. Além disso, 

temos o reconhecimento do Talian pelo Ins-

tituto de Patrimônio Histórico e Artístico Na-

cional (Iphan), desde 2014. Em 2009, o Rio 

Grande do Sul já havia instituído, através da 

Lei Estadual, como patrimônio histórico gaú-

cho. Esse projeto era aguardado há muito 

tempo. Como governador, defendo o estudo 

e a prática do Talian, assim como de outras 

raízes linguísticas. É uma identidade pes-

soal minha e faz parte da identidade da Ser-

ra Gaúcha, é de extrema importância para a 

região. A língua não pode ser perdida, pois 

com ela se vai a cultura, a gastronomia, as 

danças e tudo mais que estiver agregado.

Revista Memória e Linguagens Culturais: 

Num tempo nem tão distante assim, para 

uma parte dos jovens da serra gaúcha de 

ascendência italiana, falar o talian ou sim-

plesmente ter o sotaque �carregado�, era 

uma questão complicada? Que lembranças 

o senhor tem desse tempo?

Governador José Ivo Sartori: Eu tenho o 

sotaque Talian e não me envergonho dele. 

Todos devem ter orgulho de suas origens. 

Os jovens devem ser incentivados a co-

nhecer e praticar sua linguística, além de 

buscarem autenticidade da sua história. Já 

houve muito preconceito. Por isso, é preciso 

respeitar a herança linguística de todos. O 

projeto Juntos na Diversidade fará com que 

as pessoas entendam mais, conheçam as 

realidades e a história, além de respeitar a 

origem daqueles que ajudaram e ajudam a 

construir o nosso Rio Grande.
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Gostaríamos de explicitar algumas ex-

pressões utilizadas no nosso cotidiano, que 

não percebemos o quanto estamos compro-

metendo o sujeito, ao atribuir adjetivos cujo 

entendimento remete uma forma conotativa. 

A de� nição de gênero as atividades domés-

ticas e familiares são notoriamente direcio-

nadas às mulheres. Atualmente ainda se uti-

liza a ocupação feminina �Do lar� - homens 

jamais teriam esta ocupação! - Como isso 

soaria em nossos ouvidos? Certamente um 

homem que não trabalha e possivelmente 

sustentado pela mulher. Há estas e outras 

formas que o poder da linguagem nos reme-

te uma série de entendimentos confusos e 

equivocados. Reproduzimos, de uma forma 

mais explícita, o Capítulo 3 sobre �O sexo 

das Pessoas e a Linguagem� do Manual de 

Uso não Sexista da Linguagem: o bem que 

se diz é o bem que se fala, elaborado pela 

Secretaria Estadual de Políticas para Mu-

lheres do Governo do Estado do Rio Grande 

do Sul em 2014. O poder quando exercido 

sobre determinado gênero apresenta inter-

pretações diferenciadas desde o tempo do 

patriarcado e vem sofrendo transformações 

nas diversas formas de tratamento desde 

então.

Inicialmente tomaremos como base as 

de� nições de poder, gênero e linguagem. 

Poder signi� ca imposição, o ato de impor.  

Gênero é um elemento constitutivo das re-

lações sociais baseado nos diferenciais 

percebidos entre os sexos, sendo a forma 

primeira de signi� car as relações de poder 

(SCOTT, 1989). Já a linguagem, derivada 

da palavra língua, apresenta o signi� cado 

de liberdade, liberdade de expressão. A lín-

gua é conjunto de normas e a linguagem é 

a execução da língua. O ser humano é do-

tado destas ações que constroem o sentido 

da vida e isto nos diferencia e, ao mesmo 

tempo, nos privilegia em relação os demais 

seres. 

Falar da ação do poder de gênero atra-

vés da linguagem pode nos parecer comple-

xo, mas o capítulo citado nos informa sobre 

as pequenas modi� cações desde o período 

Patriarcal, em que a representação do per� l 

feminino estava subordinada ao per� l mas-

culino. A linguagem construída a partir de 

então expõe claramente a intenção de divi-

são dos gêneros e o seu empoderamento 

explícito através dos signi� cados das pa-

lavras, evidenciando o que julgamos situa-

ções de subordinação. 

O empoderamento de gênero 

através da linguagem

Nara Francisca Silva da Costa
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Na época do Patriarcado em que as 

mulheres eram consideradas subalternas, 

os homens possuíam o domínio total do po-

der familiar, impedindo qualquer tipo de ma-

nifestação feminina. 

Este Manual fornece alguns exemplos 

de mutações de signi! cados das palavras, 

diretamente relacionadas ao gênero: Uma 

pessoa pública do sexo feminino é vista 

como uma prostituta, já o homem público 

está relacionado à sua vida pública, ou seja, 

um cargo político.

O uso da linguagem sexista contribui 

com a desvalorização das mulheres em re-

lação aos homens. O Manual faz referência 

a verbetes relacionados à palavra homem 

que inexistem para as mulheres, se tentar-

mos adaptar, obteremos termos que cau-

sam estranheza ao falar, veja a seguir:

� Homem de bem/mulher de bem

� Homem da lei/mulher da lei

Acreditamos que nossos ouvidos ape-

nas não estão acostumados com tais pro-

núncias. Quando a locução é dirigida às mu-

lheres, a linguagem interfere tornando um 

signi! cado nada atrativo.

O poder

Nas relações de poder, novamente as 

mulheres sofrem subordinação, principal-

mente quando os homens fazem uso exces-

sivo do poder. É a luta entre os dominantes 

e os dominados. A linguagem conotativa 

contribui para este acontecimento. Homens 

de negócios são pessoas do sexo masculi-

no que tratam de grandes negócios. Mulhe-

res de Negócios são apenas empresárias. 

Nas locuções designadas especialmente 

as mulheres, tamanha surpresa ao deparar 

com uma variedade de sinônimos para re-

presentar um único termo: meretriz � mulher 

da rua, mulher de ponta de rua, mulher da 

vida, mulher do mundo, mulher perdida, mu-

lher errada, etc. 

As mudanças surgem a partir da adap-

tação desta nova forma de expressão. Não 

designar gênero aos cargos, dirigindo aos 

cargos de uma forma mais especí! ca. 

O empoderamento de gênero através 

da linguagem é desenvolver esta linguagem 

de forma diferenciada e totalmente dire-

cionada ao gênero feminino, masculino ou 

Desenvolver a lingua-

gem de forma diferenciada to-

talmente direcionada ao gênero.
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neutro, quando for o caso, e aqui o neutro é 

considerado oposição aos seres animados 

femininos e masculinos.

No � nal do Capitulo 3 do Manual para o 

Uso Não Sexista da Linguagem são dispo-

nibilizadas, ou melhor, somos convidados a 

colocar em prática algumas mudanças como 

não usar o feminino em questões privadas  

ou que denote posse das mulheres  - Ex.: a 

mulher de Pedro - e o masculino como uni-

versal � Ex.: os jovens de hoje.  Frases este-

reotipadas que consolidem papéis tradicio-

nais também são usadas com frequência, 

como: a galinha protege seus pintinhos! Te-

mos que evitar o uso de supostos genéricos 

masculinos. A linguagem possui um grande 

poder de persuasão. É preciso desconstruir 

o que está inadequado, o que discrimina e 

desvaloriza. Vamos dar boa noite ao Bonner 

e à Patrícia de forma exclusiva para cada 

um deles.

Temos que banir os elementos que im-

plicam o processo de inferioridade e desva-

lorização das mulheres, que consequente-

mente, empoderam os homens. Evitemos 

provérbios, ditados e outros estereótipos 

sexistas que contribuem para isso. Mude-

mos nossos discursos, porque o que bem 

se diz bem se entende!
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