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Resumo. O presente artigo discute a questão dos discursos intolerantes a partir da 

perspectiva da semiótica discursiva de linha francesa. Desse modo, procura-se 

apresentar a organização dos elementos subjacentes e invariantes que constituiriam 

uma forma de identificação desse tipo de discurso, com destaque para a formação 

dos valores como orientador do fazer malevolente do sujeito intolerante. A partir da 

apresentação desses elementos, o texto examina algumas formas de intolerância e 

de suas gradações. 

 

Palavras-chave. Intolerância. Semiótica Discursiva. Valores. Interação. Esquema 

passional. 

 

Abstract. This article discusses the issue of intolerant discourse from the perspective 

of the semiotics of discourse. Thus, the article intents to present the organization of 

the underlying and invariants elements that constitute a form of identification that 

kind of discourse, especially the formation of values as the guiding of malevolent 

make the intolerant person. From the presentation of these elements, the article 

examines some forms of intolerance and their gradations. 

 

Keywords. Intolerance. Semiotics of discourse. Values. Interaction. Passionate 

scheme. 

 

 

 

1. Introdução 
 

A história da humanidade é permeada de exemplos de intolerância. A democracia 

grega excluiu da praça pública os escravos, as mulheres e os estrangeiros. Já o império 

Romano perseguiu, durante boa parte de sua história, católicos que, muitos séculos 

depois, fizeram o mesmo em relação aos judeus e muçulmanos (LE GOFF, 2000, p. 38-

39). A intolerância tem sido uma presença constante até em tempos mais recentes, como 

a perseguição a palestinos, timorenses, tibetanos, para ficarmos nos casos mais recentes 

e conhecidos do século XX e para não nos limitarmos ao paradigma da intolerância: o 

Holocausto. Além dessas amostras sobre a intolerância que atinge coletividades, não 

podemos nos esquecer de casos individuais de racismo, de xenofobia e de perseguições 

religiosas que continuam presentes no cotidiano de diversos países. 

 

Desses exemplos, e de muitos outros, é possível extrair algumas características 

em comum: a necessidade de um determinado grupo em excluir o outro, seja segregando-

o nos guetos, seja excluindo-o de seu território, seja tentando eliminar suas existências. 



 
58 

Entremeios: revista de estudos do discurso. v.10, jan.- jun./2015 
Disponível em < http://www.entremeios.inf.br > 

As justificativas também são, por vezes, semelhantes: defender seu próprio povo e 

território, sustentar uma ideia de pureza e de unidade, melhorar a humanidade (por mais 

paradoxal que essa ideia possa soar), enfim, suprir toda existência que, por algum motivo, 

incomoda ou supostamente ameaça os intolerantes. E todos esses elementos podem surgir 

a partir do simples contato entre duas subjetividades no qual uma não reconhece o estatuto 

e os direitos do outro, colocando-o em uma posição subalterna. 

 

Por todos esses traços e pela força que ainda faz a intolerância uma prática 

corrente até os dias atuais, apesar dos esforços por combatê-la, é preciso compreender os 

elementos que tornam sua identificação possível, em meio a tantas motivações e formas 

violentas de supressão da alteridade. 

 

Este trabalho se desenvolve como uma tentativa de resposta para o seguinte 

questionamento de Wiesel: “A intolerância é mais complicada, porque mais sutil. Onde 

reconhecê-la? Como discerni-la?” (Wiesel, 2000, p. 8). O ponto de partida proposto é 

pensar a intolerância por meio do exame de sua organização subjacente. Em outras 

palavras, significa entendê-la como um fenômeno de sentidos estruturados e, por isso, 

dotado de elementos invariantes que o caracterizam. 

 

 

2. Dos valores à organização passional da intolerância 
 

A análise de discursos intolerantes, sob o prisma da semiótica, deve examinar os 

seguintes elementos: a organização dos valores construídos pelo discurso no nível 

fundamental e tensivo; o esquema narrativo e, principalmente, os esquemas de 

manipulação (estabelecimento do contrato entre destinador e destinatário) e de sanção 

(julgamento do destinador sobre o /fazer/ e o /ser/ do sujeito); as organizações passionais 

presentes no nível narrativo e discursivo (enunciação passional); a organização modal no 

nível narrativo e a aspectualização no nível discursivo; exame das categorias enunciativas 

de pessoa, de tempo e de espaço; as relações entre enunciador e enunciatário; o uso de 

temas e figuras; e a interdiscursividade, ou seja, qual o tipo de relação que um discurso 

intolerante mantém com outros discursos sociais (BARROS, 2007, p. 2). 

 

O valor era concebido inicialmente pela semiótica como uma rede de diferenças 

entre os termos que a constituem e é representada por meio do quadrado semiótico. Esse 

valor passa a ser considerado uma axiologia a partir do momento em que a foria é 

projetada sobre o quadrado, com um dos eixos considerado positivo/eufórico enquanto o 

outro é, por consequência, negativo/disfórico. Depois da foria, os termos constitutivos do 

quadrado são projetados para o nível narrativo na forma de objeto-valor. 

 

A partir de Tensão e Significação, de Fontanille e Zilberberg (2001), os valores 

em semiótica começaram a ser pensados de forma gradativa e não somente de maneira 

discreta. Isso significa dizer que os valores passaram a ser compreendidos como resultado 

da combinação entre elementos quantitativos e qualitativos. Assim, extensidade e 

intensidade são a primeira condição para a articulação do valor. Essa articulação pode 

ocorrer de duas formas: a conversa e a inversa, a partir dos operadores da triagem e da 

mistura, que estão no eixo da extensidade, e dos operadores de tonicidade e de 
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atonicidade, presentes no eixo da intensidade. A combinação desses dois eixos pode gerar 

um regime participativo (a correlação conversa em que predomina a mistura) ou um 

regime exclusivo/de exclusão (a correlação inversa cujo predomínio é da triagem) 

(FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p. 26-27). 

 

Os valores gerados pela correlação entre triagem e mistura, tonicidade e 

atonicidade são os seguintes: 

 

 
Tabela 1. Valores gerados pelo esquema tensivo. 

  Extensidade 

  Triagem Mistura 

Intensidade  
Tônica Unidade/nulidade Universalidade 

Átona Totalidade Diversidade 

(FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p. 33) 

 

 

Os quatro valores do quadro acima são igualmente explicados por Fontanille e 

Zilberberg. A unidade/nulidade refere-se a uma única ocorrência de um determinado 

elemento. A unidade pode ser entendida como um valor da pureza, gerada pela seleção 

que exclui determinadas grandezas. Na totalidade, há também uma seleção e consequente 

exclusão de alguns elementos, mas não de todos. 

 

A explicação da universalidade e da diversidade apresentada por Fontanille e 

Zilberberg será citada, porque ela apresenta elementos que podem nos ajudar a pensar na 

organização da tolerância, apesar de ser uma questão que não será abordada neste 

trabalho: 

 
Numa semiótica da mistura, o excesso permite, em nome da “tolerância”, da 

“abertura”, do tão justamente denominado “pluralismo”, passar da 

“diversidade” à “universalidade”; o acento se desloca da diferença (a 

desigualdade, nesse caso) para a semelhança (a igualdade); a falta, que 

restabelece a “diversidade” em detrimento da “universalidade”, entre em ação 

assim que decai o fervor das confraternizações entusiastas, o que, como cada 

um pode sentir, é uma questão de tempo: o “ápice” não suporta a duração. 

(FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p. 34) 

 

Para desenvolver a relação entre valor e intolerância, recorremos a dois autores 

que apresentam algumas caracterizações da intolerância em outros campos do 

conhecimento: 

 
A intolerância mais perigosa é sempre aquela que, na ausência de qualquer 

doutrina, nasce dos impulsos elementares; por isso é que ela é difícil de ser 

identificada e combatida com a ajuda de argumentos racionais. (ECO, 2000, p. 

18) 

 

Em suas formas mais evidentes – a exclusão ou o aniquilamento de grupos 

inteiros -, a intolerância é sempre, essencialmente, a expressão de uma vontade 

de assegurar a coesão daquilo que é considerado como que saído de Si, idêntico 

a Si, que destrói tudo o que se opõe a essa proeminência absoluta. (HÉRITIER, 

2000, p. 24) 
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O trecho de Eco (2000) trata do que ele chama de intolerância selvagem. Essa 

intolerância é desprovida de qualquer doutrina que a justifique. Consideramos, então, essa 

forma de intolerância como uma forma que ultrapassa a triagem tônica para chegar 

efetivamente aos valores de absoluto, o que explicaria a noção de aniquilamento 

mencionado no texto de Héritier (2000). A outra intolerância, a baseada em uma doutrina, 

é, em nossa proposta, uma forma tônica de triagem, uma intolerância “moderada”1 que 

está em consonância com a ideia de exclusão de Héritier. 

 

Ao contrário dessas formas de intolerância, que são tônicas, propomos uma outra, 

cuja existência está igualmente ligada ao operador triagem, mas orientada por uma 

atonicidade, que não produz um discurso de eliminação ou de exclusão, mas sim um 

discurso de segregação. Por ser uma forma que distancia a alteridade da identidade, 

consideramos que essa terceira forma de intolerância é mais bem compreendida se a 

considerarmos como uma intolerância “branda”. 

 

Podemos representar, assim, em um esquema tensivo, a organização da 

intolerância: 

 

 
Gráfico 1. Esquema tensivo com os valores e operações geradas pela intolerância. 

 

 

                                                           
1 Sabemos que a metalinguagem pode comportar problemas com o uso de determinados qualificativos. 

Nesse caso, assumimos o risco ao propor o uso do adjetivo "moderada", mas com a expectativa de que se 

perceba a questão da tensividade por trás dessa escolha e não como uma concepção de que há intolerâncias 

mais ou menos graves. 
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A partir desse esquema, podemos observar que a intolerância selvagem está 

baseada nos valores de absoluto. Dessa forma, a restrição na circulação de valores chega 

ao seu limite, simplesmente porque só há a circulação de um valor, o de “pureza” ou 

“homogeneidade”, em conformidade com o que afirma Héritier: 

 
Um arraigado mecanismo de intolerância e do racismo, inerente à questão da 

pureza do sangue, consiste na convicção de que os outros não pensam, não 

sentem, não reagem como nós (qualquer que seja esse ‘nós’), que nos 

consideramos a essência da humanidade e da civilização (Héritier, 2000, p. 

24). 

 
No nível discursivo, cada um desses valores gerará determinados temas, como 

propomos no seguinte quadro2: 

 

Formas de 

intolerância 

(valores) 

Intolerância 

“selvagem” (valores 

de absoluto) 

 

Intolerância 

“moderada” 

(triagem tônica) 

(unidade) 

Intolerância “branda” 

(triagem átona) (totalidade) 

Operação Eliminação do outro Exclusão do outro Segregação do outro 

Temas Holocausto,  

massacres, 

assassinatos etc. 

 

Racismo, 

xenofobia, 

intolerância 

religiosa, 

linguística etc. 

Rejeição motivada pela 

origem, pela aparência, pela 

religião, pela forma de 

falar, pela opção sexual etc.  

 

 

Como dissemos, a existência da intolerância pressupõe a relação de ao menos duas 

subjetividades. Por isso, quando mencionamos a exclusão e a segregação, estamos nos 

referindo aos conceitos elaborados por Landowski (1997) para estabelecer uma tipologia 

de interação entre identidade e alteridade que ocorre no nível narrativo. Há, assim, quatro 

possibilidades de interação inicialmente contempladas: assimilação (conjunção), 

exclusão (disjunção), admissão (não disjunção) e segregação (não conjunção). 

 

No nível narrativo, o exame do discurso intolerante recai em duas etapas: a 

primeira, na sanção aplicada pelo destinador-julgador a um sujeito que não cumpriu de 

modo satisfatório determinado contrato social estipulado anteriormente (como o de falar 

bem, o de se comportar de maneira apropriada, o de relegar seus valores de origem para 

ser integrado à sociedade, o de portar traços físicos almejados pela sociedade etc.). Em 

termos de narratividade, esses sujeitos não entram em conjunção com o objeto de valor 

proposto pelo contrato determinado por um destinador-manipulador, porque eles não 

querem, não podem ou não sabem como entrar em conjunção. Consequentemente, por se 

manterem em disjunção com o objeto de valor, esses sujeitos são reconhecidos como não 

                                                           
2 Cada forma de intolerância não está necessariamente isolada. Há muitos casos – e talvez seja o mais 

comum – em que mais de uma forma de intolerância existe em determinado regime de sentido intolerante. 

Tomemos o caso mais conhecido: o Holocausto. Considerado como um processo, é possível observar que 

o Holocausto tem uma sintaxe da intolerância muito bem definida: começando pela segregação de judeus, 

homossexuais e ciganos, limitando-os a guetos; em seguida, há a exclusão desses grupos do convívio com 

a sociedade alemã, quando eles são levados aos campos de concentração; por fim, a solução final do regime 

nazista, com a linha de produção de assassinato em massa para eliminar essas presenças. 
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cumpridores do contrato e, por isso, devem ser punidos (BARROS, 2007; 2008). O outro 

momento está relacionado a essa punição: o discurso intolerante envolve paixões 

malevolentes (como o ódio, a raiva, o rancor, a inveja) o que leva a um querer fazer mal 

a outro sujeito por ele não querer, não poder ou não saber cumprir o contrato proposto. 

Esse fazer mal ao outro é a própria intolerância, enquanto a etapa em que surgem as 

paixões malevolentes é considerada como o preconceito3. 

 

Ao fazer a relação entre o esquema narrativo canônico e a organização passional 

da intolerância, tomamos emprestado o esquema passional elaborado por Bertrand 

(2003), feito a partir das propostas de Greimas e Fontanille, em Semiótica das Paixões 

(1993): disposição, sensibilização, emoção e moralização. Assim, correlacionaremos o 

percurso passional ao percurso narrativo clássico, uma vez que compreendemos a 

intolerância como um fenômeno que engloba tanto a dimensão passional como a 

cognitiva e a pragmática4. O papel das paixões no discurso intolerante está relacionado 

com o esquema narrativo canônico: a manipulação, por exemplo, pode estar ligada à 

organização da disposição passional do sujeito intolerante. E assim com a aquisição ou a 

atribuição das competências (sensibilização), na execução da ação (emoção) e, por fim, 

na sanção (moralização). De certa forma, essa opção explicaria como atos intolerantes 

impensados buscam uma justificativa racional para sua ação devastadora. 

 

Começando pela disposição, pensamos que o sujeito intolerante é definido por 

diferentes gradações do /crer-ser/ que vão modular sua relação com os valores (de 

absoluto, unidade e totalidade). É nessa etapa que surge o preconceito e sua relação com 

a intolerância. Por isso, vamos tratar rapidamente dessa questão dentro do esquema 

passional a partir de algumas definições de Bobbio: 

 
O preconceito é uma opinião errônea tomada fortemente por verdadeira, mas 

nem toda opinião errônea pode ser considerada um preconceito. 

[...] a força do preconceito depende geralmente do fato de que a crença na 

veracidade de uma opinião falsa corresponde aos meus desejos, mobiliza 

minhas paixões, serve aos meus interesses. 

A periculosidade dos preconceitos coletivos depende do fato de que muitos 

conflitos entre grupos, que podem até mesmo degenerar na violência, derivam 

do modo distorcido com que um grupo social julga o outro, gerando 

incompreensão, rivalidade, inimizade, desprezo ou escárnio. 

(BOBBIO, 2002, 103-105) 

 

Um crer-saber (que se revela equivocado) orienta o fazer-interpretativo do sujeito 

preconceituoso e constrói, assim, uma imagem negativa da alteridade, estabelecendo uma 

hierarquização (superior/identidade X inferior/alteridade). O preconceito se caracteriza 

                                                           
3 Além disso, o discurso intolerante pode apresentar, ao mesmo tempo, paixões benevolentes que envolvem 

temas como o amor à pátria (nacionalismo) ou a solidariedade ao grupo social do sujeito intolerante. Como 

diz Barros, “é esse jogo entre o querer fazer mal aos diferentes e o querer fazer bem a seus iguais que 

caracteriza o sujeito apaixonado intolerante” (2008, p. 343-344). 
4 Segundo Greimas e Fontanille, “desse ponto de vista [o de encadeamento de fazeres] e nesse nível de 

análise, a sintaxe passional não se comporta diferentemente da sintaxe pragmática ou cognitiva; ela assume 

a forma de programas narrativos, em que um operador patêmico transforma estados patêmicos; as 

dificuldades começam quando se examinam as interferências entre as diferentes dimensões” (1993, p. 50-

51). 



 
63 

Entremeios: revista de estudos do discurso. v.10, jan.- jun./2015 
Disponível em < http://www.entremeios.inf.br > 

também por um ser malevolente, condição do fazer que muitas vezes não se realiza, pois 

já estaria na ordem da intolerância. Além disso, o sujeito acredita em seu ponto de vista 

e possui um forte apego aos valores de seu próprio grupo e, consequentemente, não 

reconhece a mesma possibilidade em relação à alteridade que diverge dele. Sendo assim, 

o preconceito é a condição primeira para o surgimento e a organização da intolerância, 

mas sem se confundir com esta, na medida em que não possui uma ação claramente 

realizada contra alteridade. 

 

É na etapa da sensibilização que podemos perceber que a presença da alteridade 

se torna insuportável para o sujeito intolerante, porque se diferencia (em demasia ou não) 

da identidade que ele representa. Nesse momento, o sujeito intolerante pode sentir que a 

alteridade é uma ameaça à sua organização modal e passional de sujeito competente e à 

sua segurança para a continuidade de sua existência. A sensação de ameaça da alteridade, 

apesar de ser colocada como inferior, faz parte dessa etapa. A presença da alteridade gera, 

então, no sujeito intolerante a sensação de ser ameaçado, porque sua organização modal 

(tanto a do /fazer/ como, principalmente, a do /ser/) é colocada à prova, assim como suas 

certezas e o apego a seus valores. Consequentemente, o sujeito intolerante passará a um 

determinado /fazer/ para que essa presença deixe de existir, ao menos de forma imediata 

para a identidade. 

 

Assim, o sujeito intolerante passa a etapa da emoção. Como tudo o que for 

estranho ao sujeito intolerante passa a ser visto como uma ameaça à sua própria 

integridade, ele vai realizar um /fazer-malevolente/ que vise à eliminação dessa presença 

estranha (da alteridade). A partir daí, ele pode desencadear diferentes percursos da 

intolerância. Na intolerância selvagem, ele vai procurar eliminar completamente a 

existência da alteridade, o mais rápido possível. Na intolerância moderada, esse sujeito 

intolerante vai realizar a exclusão, mesmo porque esse sujeito possui uma relação menos 

intensa com os valores nos quais acredita, mas ainda assim uma relação forte/tônica. E a 

intolerância branda é, por fim, uma segregação, na medida em que o sujeito intolerante 

apenas rejeita algumas presenças da alteridade e, por isso, as manteria à distância. 

 

É ainda na etapa da emoção que o sujeito intolerante desenvolve o sentimento de 

ódio pela alteridade, sobretudo pela forma da intolerância selvagem. Na intolerância 

violenta, a emoção predominante é a da raiva, enquanto na intolerância átona predomina 

o sentimento de repulsa à alteridade. Dessa forma, o sujeito intolerante passa a se sentir 

um sujeito ameaçado e passa a visar uma maneira de eliminar essa ameaça. Essa etapa 

está próxima da definição de intolerância dada por Rouanet: 

 
[...] a intolerância pode ser definida como uma atitude de ódio sistemático e de 

agressividade irracional com relação a indivíduos e grupos específicos, à sua 

maneira de ser, ao seu estilo de vida e às suas crenças e convicções. 

(ROUANET, 2003, p. 10) 

 

Por fim, a moralização apresenta duas possibilidades: a primeira, quando o actante 

coletivo (sociedade) aprova tal atitude intolerante e, assim, o próprio sujeito intolerante 

passa a considerar tal supressão da alteridade como algo normal e, por vezes, banal (como 

nos regimes totalitários). A segunda possibilidade decorre da desavença entre o que é 

socialmente aceito e a atitude do sujeito intolerante. Mesmo assim, o sujeito intolerante 
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pode acreditar que seu ato é uma forma de reparação ou de proteção à dimensão social, 

mesmo quando essa própria dimensão é contrária a ele por meio de leis e de outros 

comportamentos socialmente aceitos. 

 

 
Tabela 2. Percursos passionais das três formas de intolerância. 

 Disposição Sensibilização Emoção Moralização 

Intolerância 

“selvagem” 

(valores de 

absoluto) 

Aversão total à 

diferença e 

extremo apego 

aos seus 

valores 

absolutos 

Crer-saber-ser 

Sentir-se 

ameaçado 

(medo) 

Poder reparar uma 

“falta” 

Fazer 

malevolente: 

Eliminação do 

outro 

(ódio) 

Aprovação ou reprovação 

do /fazer-malevolente/ do 

sujeito intolerante 

 

Intolerância 

“violenta” 

(valores de 

unidade) 

Desprezo pela 

diferença e 

forte apego aos 

seus valores de 

unidade 

Crer-saber-ser 

Sentir-se 

ameaçado 

(medo) 

Poder reparar uma 

“falta” 

Fazer 

malevolente: 

Exclusão do 

outro 

(raiva) 

Aprovação ou reprovação 

do /fazer-malevolente/ do 

sujeito intolerante 

 

Intolerância 

“velada” 

(valores de 

totalidade) 

Rejeição à 

diferença e 

apego aos seus 

valores de 

totalidade 

Crer-saber-ser 

Sentir-se 

ameaçado 

(medo) 

Poder reparar uma 

“falta” 

Fazer 

malevolente: 

Segregação do 

outro 

(repulsa) 

Aprovação ou reprovação 

do /fazer-malevolente/ do 

sujeito intolerante 

 

 

 

O quadro acima pode ser lido, no percurso, de forma transversal. É por isso que 

mesmo em um regime baseado na intolerância selvagem, pode haver uma justificativa 

por meio do medo ou da defesa dos valores caracterizadores da identidade. Da mesma 

forma, diferentes intolerâncias podem ser camufladas por meio de uma intolerância átona 

ou mesmo por um discurso tolerante. De qualquer maneira, nesta seção mais teórica, o 

propósito foi mostrar as diferentes formas que a intolerância possui. Contudo, é no exame 

de textos e discursos que podemos vislumbrar o alcance da proposta. 

 

 

3. Alguns exemplos de intolerância 
 

A partir do que foi mostrado sobre as características da intolerância, analisaremos 

a seguir alguns fragmentos de textos. 

 

Começamos pelo artigo de uma lei que regulava a imigração para o Brasil no 

século XIX: 

 
Artigo 1o. - É inteiramente livre a entrada, nos portos da República, dos 

indivíduos válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos à ação 

criminal do seu país, excetuados os indígenas da Ásia, ou da África que 

somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos 

de acordo com as condições que forem então estipuladas. (Decreto 528, de 28 

de junho de 1890) 
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O trecho mostra a opção do Estado brasileiro pela segregação de determinados 

grupos, na medida em que seleciona quais são os imigrantes desejados e que, por essa 

razão, podem entrar no país em detrimento daqueles que são segregados e só poderiam 

entrar se houvesse uma aprovação do Congresso Nacional. 

 
A partir do esquema passional, podemos pensar no percurso abaixo: 

 

Disposição Sensibilização Emoção Moralização 

Desprezo 

pela 

diferença e 

forte apego 

aos seus 

valores 

 

Sentir-se 

ameaçado 

(medo de 

tornar-se uma 

sociedade 

mestiça) 

 

Segregação 

do outro 

(rejeição, pois 

não são 

“bons para o país”) 

 

Aprovação ou 

reprovação do /fazer 

malevolente/ 

do 

sujeito intolerante 

 

 

 

Pode-se considerar essa parte da lei como uma intolerância branda, pois o artigo 

citado não prevê a exclusão total dos imigrantes de origem asiática e africana (tampouco 

sua eliminação). Apesar de não estar claramente instaurada nesse discurso, a opção por 

segregar esses grupos imigrantes tinha por objetivo diminuir a possibilidade de a 

sociedade brasileira tornar-se mestiça, uma vez que havia, na época, um projeto de 

branqueamento abertamente assumido por parte da sociedade brasileira e um desejo de 

transformar o país em uma “civilização europeia nos trópicos”5. Dessa forma, na relação 

do enunciador com seus valores a serem defendidos, havia o desejo de se produzir uma 

sociedade “pura”, “branca” e “civilizada”, pilares considerados necessários para colocar 

o país no eixo do progresso econômico e cultural. Por isso, com esse projeto, imigrantes 

de origem africana ou asiática não poderiam ser considerados bons para o país. 

 

Em um outro contexto, a intolerância selvagem estava na base de um dos maiores 

massacres do século XX. Trata-se da invasão indonésia em Timor-Leste, antiga colônia 

portuguesa localizada no Sudeste Asiático. 

 
Muitos morreram porque eram professores de português, ou desapareceram 

depois da invasão indonésia. Eu mesma fiquei 24 anos sem lecionar. Tenho 

vergonha de falar um mau português, mas durante todos esses anos nós não 

tínhamos livros, revistas, rádio, televisão, nada para praticar a língua. Eu 

esqueci muita coisa, é uma pena... (D. ANA apud FORGANES, 2002, p. 432). 

 

O trecho acima é o relato de uma professora timorense que conta um pouco sobre 

a proibição da língua portuguesa que ela lecionava antes da invasão indonésia. Dentro do 

esquema passional proposto, podemos pensar na seguinte organização: 

 

 

 

 

                                                           
5 Um bom exemplo da mentalidade dessa época em instituições acadêmicas pode ser observado no elegante 

trabalho de Schwarcz (1993). 
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Disposição Sensibilização Emoção Moralização 

Aversão total 

à diferença e 

extremo 

apego aos 

seus valores 

 

Sentir-se 

ameaçado 

(medo de 

perder o 

território 

invadido) 

 

Eliminação do 

outro 

(ódio)/ 

Fazer malevolente 

 

Aprovação ou 

reprovação do /fazer 

malevolente/ 

do 

sujeito intolerante 

 

 

 

O caso timorense mostra os efeitos de uma intolerância “selvagem”, com a 

eliminação de muitos timorenses que se opunham à ditadura indonésia e, não apenas, mas 

também, por serem professores de língua portuguesa. A invasão da indonésia, motivada 

pela ideia de uma nação que reuni um grande leque de etnias na região, levou a uma 

tentativa de exclusão e apagamento da presença do colonizador português, incluindo a 

língua e a cultura, além de um fechamento completo em relação ao mundo exterior, na 

medida em que a Indonésia tinha, de um lado, o receio de perder o território invadido e, 

por outro, um ódio contra os timorenses que não aceitavam a presença do indonésio, de 

sua cultura militarizada e da própria língua indonésia. 

 

Em tempos mais recentes, podemos observar como a intolerância continua 

presente no Brasil. O trecho abaixo é de uma reportagem que mostra o cotidiano de filhos 

de imigrantes nas escolas de São Paulo: 

 
Perdendo o receio, elas explicam: mesmo num bairro formado por 

descendentes de antigos imigrantes, numa cidade que cresceu graças a ondas 

de migrações internas e externas, sofrem preconceito, especialmente quando 

ainda não sabem falar português. ‘Não gosto quando falam que é pra eu voltar 

pra minha terra porque não sou daqui, nem quando roubam o dinheiro do 

lanche porque dizem que não gostam de chinês’. (O Estado de S. Paulo, 

23/03/2008, A28) 

 

A reportagem visitou e entrevistou alunos de diferentes nacionalidades 

matriculados em escolas públicas ou privadas. As duas estudantes chinesas do trecho 

acima estudavam em uma escola pública localizada no bairro da Liberdade, bairro 

paulistano reconhecido como o lugar dos imigrantes japoneses, em um passado não muito 

distante, e que hoje é ocupado principalmente por imigrantes chineses e coreanos. A partir 

do trecho da reportagem, vemos a seguinte organização do esquema passional: 

 

 
Disposição Sensibilização Emoção Moralização 

Rejeição à 

diferença 

(“não gostar 

de chinês) e 

apego aos 

seus valores 

 

Sentir-se 

ameaçado 

(medo) 

/pode-ser/ 

/saber-ser/ 

 

Segregação 

do outro 

(repulsa)/ 

espoliação 

 

Aprovação ou 

reprovação do 

/fazermalevolente/ 

do 

sujeito intolerante 

 

 

Esse é mais um caso de intolerância “branda” que tenta segregar o imigrante na 

escola. Essa segregação está ligada ao fato de alguns alunos não gostarem de chineses, 
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ou seja, por haver no espaço da escola uma alteridade que incomoda alguns estudantes 

brasileiros. Ademais, o trecho acima mostra ainda uma tentativa de manipulação (por 

meio da intimidação) para exclusão do outro (“voltar para o país de origem”), o que 

caracterizaria como uma intolerância “moderada” por intensificar a separação entre a 

identidade (dos estudantes brasileiros) e a alteridade (representada pelas estudantes 

chinesas), que não se realizou porque os sujeitos intolerantes, nesse caso, não possuíam 

o poder-fazer suficiente para concretizar seu desejo de exclusão das estudantes chinesas. 

 

 

4. Conclusões 
 

Com os exemplos anteriores, podemos observar que a intolerância é um fenômeno 

sócio-histórico longe de ter um fim, tanto no Brasil como no mundo. 

 

Mesmo com um horizonte pouco otimista, caminhar em direção a uma cultura 

mais tolerante e com um espaço público efetivo no qual as diferenças possam se aceitar 

mostra-se cada vez mais necessário. 

 

Um primeiro passo para se criar tal ambiente é reconhecer que o Brasil não é um 

país onde as diferenças convivem sem qualquer tipo de tensão, que é o traço principal do 

chamado mito da “democracia racial”. Outra etapa para combater a intolerância é procurar 

entender a sua organização, enquanto um fenômeno dotado de sentido, para que não 

restem dúvidas sobre determinadas ações contra qualquer indivíduo, independentemente 

de sua “raça”, sexualidade, religião ou origem. 

 

Por fim, estimular uma educação efetiva voltada para a igualdade e o exercício da 

tolerância, como uma forma de reconhecer e valorizar a diferença, a alteridade e a 

variedade, sobretudo em um país formado por levas de imigrantes que para cá vieram de 

forma espontânea ou não. 

 

Dessa forma, poderemos chegar a um ambiente como o desejado pelas palavras 

da poeta e ensaísta argentina Ivonne Bordelois (2005), que apresenta poeticamente, o que, 

a nosso ver, deveria ser o comportamento (não apenas linguístico) nos dias atuais: 

 
Como já dissemos, não se trata apenas de falar uma ou mais línguas, mas de 

saber escutá-las, começando pela própria, que temos aprendido a desatender 

como consequência de seu desgaste pelo uso e abuso. Mas, além disso, é 

preciso fazer com que elas dialoguem entre si, do mesmo modo que os 

anfitriões presenteiam seus amigos para atingir a diversidade e a plenitude da 

festa. Assim como Baudelaire pode falar dessa catedral da alma humana, onde 

‘les parfums, les couleurs et les sons se répondent’, podemos falar também de 

um espaço onde as línguas que conhecemos trocam olhares e chamados, e a 

alma do mundo, do conhecimento e o amor humano ressoam com ecos, 

subentendidos, piscares e faíscas misteriosas na noite. (BORDELOIS, 2005, p. 

58) 
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