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PREFáCIO

Com muito prazer levamos a público o e-book  Discurso, 
Cultura e Mídia: Pesquisas em Rede, resultado do IV SEDISc 
– Seminário, Discurso, cultura e mídia, É preciso ousar se revoltar: 
práticas de resistência na história e na teoria, que reúne os textos 
apresentados nos simpósios e pôsteres do evento que ocorreu 
na Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), nos dias 12, 
13 e 14 de novembro de 2018, sendo promovido pelo Programa 
de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Unisul e pelo 
Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de 
Campinas (Unicamp). 

Os textos aqui publicados estão divididos em sessões 
temáticas que reproduzem a organização dos simpósios e 
pôsteres tal como foram apresentados durante o próprio 
Seminário. Essa quarta edição do SEDISC o solidifica como um 
dos mais importantes eventos na área da Análise do Discurso 
(AD) de linha francesa. Estão reunidos importantes trabalhos que 
analisam diversos discursos a partir de diferentes materialidades, 
com articulações teóricas que exploram a Análise do Discurso, em 
suas articulações internas e externas, com outras perspectivas 
teóricas e analíticas. Os autores, oriundos de diferentes grupos de 
pesquisa em AD, ligados a diversas universidades e programas de 
pós-graduação, representam um conjunto significativo de quem 
está produzindo pesquisa em AD no país.

Destacamos também nesta obra o título geral que nos 
convergiu: É preciso ousar se revoltar: práticas de resistência na 
história e na teoria. Para além de sua atualidade, se revoltar nos 
dias atuais é uma ousadia necessária desde nossa condição de 
sujeito, da qual somos responsáveis. Trata-se de se revoltar contra 
os conservadorismos que retornam num movimento histórico 
cíclico, em que ali onde pensávamos que já havíamos avançado 
propondo algo que aceita a diversidade discursiva e a pluralidade 
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dos modos de ser, voltam posições que retornam num modo de 
vida intolerante às diferenças e aos modos de ser. Diante disso, 
eventos como o SEDISC se configuram em verdadeiros espaços de 
resistências em que é preciso ousar se revoltar, promover práticas 
teóricas, analíticas e discursiva que contribuem para a reflexão 
crítica e a quebra das consolidações imaginárias que perpetuam 
um status quo que não fazem avançar a dignidade humana.

O que o leitor encontrará aqui nesta publicação são 
textos de diferentes temáticas divididos em seis capítulos. O 
primeiro capítulo, Discurso, Arquivo, Tecnologia, promove análises 
de discursos que tem como objeto o discurso midiático e a 
tecnologia. As análises tocam em materialidades digitais, vídeos 
virtuais, arquivos de internet, plataformas e dicionários on line, 
que procedem com uma análise acerca das relações virtuais nos 
discursos midiáticos. 

No segundo capítulo, Discurso, Interpretação, 
materialidade, o leitor poderá encontrar diferentes textos e 
análises, desde análise discursiva dos trajes tehuanos de Frida 
Khalo, até a memória e a resistência no discurso sobre a seca no 
nordeste brasileiro, passando pelas interpretações do corpo: o 
corpo feminino, o discurso jurídico sobre o estupro e os corpos 
em máscaras de manifestantes em junho 2013. Ainda é possível 
encontrar nesse capítulo uma discussão em torno do olhar do 
tradutor sobre o processo tradutório. 

O terceiro capítulo, Discurso, corpo, Equívoco, aborda 
questões do discurso da intolerância, assim como a análise 
discursiva do corpo em capas de revista; a inscrição do corpo na 
cena do suicídio, a partir de uma escrita teatral; a corporificação 
do sujeito feminista na marcha das vadias; e o corpo negro na 
luta antissexista. Enfim trata-se, de modo geral, dos corpos 
interditados; o corpo da mulher em discurso no cenário das festas 
universitárias e o discurso do sujeito mulher responsável legal 
pelo adolescente no sistema socioeducativo. 

 O quarto capítulo, Discurso, mídia, memória, trata 
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do discurso da arte no poema mal encarnada de Luiza Romão; o 
discurso do ressentimento e o cinismo no Impeachment/Golpe 
de 2016; os efeitos de discurso na história política do Brasil de 
2018; o discurso nos aparelhos jurídicos e midiáticos; discurso 
e memória nos videoclips de Pablo Vittar; o discurso televisivo 
sobre as Diretas já; discurso midiático sobre a luta indígena pela 
terra; e a investigação discursiva da participação da mulher na 
política. Como pode-se notar, nesta secção, predominam textos 
que exploram o discurso através da mídia, envolvendo a memória 
e o interdiscurso.   

No quinto capítulo, Discurso, Escola, Leituras, os textos 
giram em torno das problemáticas da escola, assim como de 
questões relacionadas às leituras, autoria, textualidades, escrita, 
educação, inclusão, ensino de línguas e bases curriculares. Desse 
modo, nesse capítulo, podem ser encontradas as seguintes 
temáticas: a posição subjetiva na redação do Enem; tecnologia 
social como uma nova proposta contra o discurso da tecnologia 
tradicional; abordagem discursiva na textualidade da crônica; 
intervenção docente e condições e possibilidades da escrita 
acadêmica; a autoria no artigo de opinião; pré-construídos, 
memória e silenciamentos na educação democrática; o discurso 
jurídico e o político na inclusão de pessoas com deficiência; 
contradição na propaganda sobre a Reforma do Ensino Médio; 
arquivo, memória e historicidade na instauração da universidade 
no Brasil; o(s) imaginário(s) de línguas nas práticas de ensino da 
língua portuguesa; leitura, texto e sujeito na AD; os discursos 
sobre a base nacional comum curricular.   

No sexto e último capítulo, intitulado Discurso, cultura, 
política, se encontram textos abordando mais diretamente o 
aspecto cultural e político sob diversas análises. Nesse capítulo é 
possível encontrar as seguintes temáticas: o tratamento da mídia 
à mulher no poder; o discurso sobre o absurdo, tendo como base 
a literatura; o discurso de ódio na democracia brasileira; discurso 
sobre as eleições estaduais de 1982 em Santa Catarina; discursos 
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sobre a loucura e suas práticas de cuidados; e o capitalismo na 
produção da subjetividade contemporânea.

Cabe salientar que a diversidade de temas e recortes 
analíticos compõe a riqueza dessa obra, assim como as 
materialidades apontam para questões atuais que nos interrogam 
e nos colocam a discuti-las sob a ótica da Análise de Discurso. Trata-
se de uma obra que conjuga diversidade e rigor teórico na medida 
em que os textos trazem o viés analítico como fio condutor para 
os desdobramentos teóricos. A Análise do Discurso, como carro-
chefe teórico dessas discussões e análises, enriquece os textos e 
os seus desdobramentos no campo político da linguagem.

Para finalizar, agradeço a oportunidade de prefaciar esta 
obra e espero que essas poucas linhas possam ter algum poder 
invocativo ou convidativo para a leitura dos belíssimos textos que 
se desenvolvem nas páginas seguintes. 

Prof. Dr. Maurício Eugênio Maliska
Universidade do Sul de Santa Catarina 

 



Capítulo I
Discurso, Arquivo, Tecnologia
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INTERPRETAÇÕES EM LIBRAS NO YOUTUBE: 
PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E EFEITOS DE SENTIDO

 Ana Paula Saffe Mendes1

Elaine de Moraes Santos2

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A identidade é algo em questão, em 
construção, uma construção móvel que 
pode frequentemente ser transformada 
ou estar em movimento, e que empurra o 
sujeito em diferentes posições.  (PERLIN, 
2005, p.52) 

inTroDução 

Pensar, com Perlin (2005), a identidade como um 
construto inconstante é um convite à imersão nos vídeos de 
interpretação em LIBRAS hospedados no Youtube. Na plataforma 
digital, o uso desse elemento essencial à pessoa surda produz, em 
certa medida, uma mescla linguística e cultural. Com a velocidade 
dos acessos e dos compartilhamentos, atentar-se para a fluidez 
na construção identitária e desestabilizar efeitos de evidência no 
limite entre o que é público ou privado, seja de um indivíduo ou 
de uma comunidade, demonstra, a nosso ver, a ousadia de resistir 
nos tempos atuais.  

Viver o cotidiano e se posicionar pelo que acredita é pisar 
em um terreno repleto de desníveis que se se tornaram mais 
profundos no ano eleitoral de 2018 – os quais foram expandidos 
pela era tecnológica. Nesse contexto histórico, político e social, 
olha-se para a revolta e a resistência que se propagam em 
1 Acadêmica do curso de Letras Português e Espanhol da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul e Bolsista PIBIC/CNPq. E-mail: saffeanap@yahoo.com
2 Professora do Mestrado em Estudos de Linguagens da Faculdade de Artes, Letras e Co-
municação na Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e líder do 
Grupo de Pesquisa SuDiC/CNPq. E-mail: proflainemoraes2@gmail.com.
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universidades, instituições midiáticas e no convívio virtual. O 
ambiente disposto para trocas de likes e conteúdos distintos é 
hoje um espaço repleto de opiniões sem embasamento, egos 
inflados, desentendimentos e debates calorosos. Isso nos leva a 
discutir, tendo em vista o crescimento da língua de sinais no Brasil 
e a repercussão da comunidade surda no último ano, acerca dos 
efeitos da era virtual na relação ouvinte e surdo, principalmente 
no que diz respeito à veiculação de conteúdos no Youtube.  

 Assim, procuramos interrogar se tais produções, dentro 
do terreno movediço da internet, com engajamentos particulares 
em cada vídeo, possibilitam falar em memória e identidade 
do povo surdo em circulação ou se direcionam a uma reflexão 
sobre meras apropriações de elementos culturais. No cerne do 
questionamento, reside nossa hipótese de que os fragmentos 
da cultura surda se mesclam aos elementos da cultura ouvinte, 
trazendo à tona a lembrança de que a sociedade não se constitui 
apenas de indivíduos orais-auditivos e produzindo efeitos de 
exclusão, apagamento, silenciamento.

A LIBRAS, reconhecida oficialmente em 2002 pela Lei n 
10.436, foi uma grande conquista para a comunidade surda, já 
que a língua é um dos principais elementos formadores da cultura 
de um povo. De acordo com esse pensamento e analisando a 
língua de sinais como categoria identitária de uma cultura, este 
texto focaliza, como recorte, o mapeamento do arquivo discursivo 
(FOUCAULT, 2010a) constituído por cinco vídeos de interpretação 
disponibilizados no Youtube. Dois deles estão no canal Yasmin 
Manteiga; um no canal Fabíola Zappielo, e dois pertencentes ao 
canal Música Libras3. 

Considerando a mídia digital enquanto elemento formador 
de sentidos, que pode legitimar intérpretes e difusores da língua de 
sinais brasileira, queremos, em um primeiro momento, promover 
um batimento entre formação e importância identitária da 
comunidade surda e como estas figuram nas pretensas tentativas 
3 A denominação dos dois primeiros canais corresponde ao próprio nome das intérpretes. 
No terceiro canal, não se divulga quem é o produtor de conteúdo. 
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de integração no Youtube. A partir da Análise do Discurso de linha 
francesa, a presente discussão segue orientada por condições 
históricas de possibilidade (FOUCAULT, 2010b), concebendo as 
relações de poder inerentes à produção de conteúdo na internet 
versus o lócus do povo surdo. 

Para cumprir nossos propósitos, tratamos, primeiramente, 
da historicidade da concepção de surdez, que remete à doença 
e às dificuldades enfrentadas pelos surdos para legitimarem sua 
língua, bem como das conquistas resultantes de muita resistência. 
Explicitamos também o conceito de cultura, ratificando a 
importância dessa visão sobre a construção identitária de um 
povo. Na seção final, analisamos nosso arquivo, discutindo o papel 
do intérprete no processo tradutório, em um entrecruzamento 
entre materialidades discursivas e efeitos de sentido. 
 
1 culTurA, iDEnTiDADE surDA E YouTubE

 
Na sociedade atual, ainda é muito difícil para o surdo 

ter sua língua legitimada e sua existência não considerada como 
doença. Tal realidade advém de uma longa jornada na qual 
o padrão sempre foi a língua oral-auditiva. O que fugia dessa 
ordem era subjugado pelo poder de normalização “[...] um 
poder cuja função maior seria a repressão, cujo nível de eficácia 
seria essencialmente superestrutural [...] cujos mecanismos 
seriam essencialmente ligados ao desconhecimento, à cegueira” 
(FOUCAULT, 2001, p. 53). Em Os Anormais, o autor nos convida 
a observar a estrutura criada sob as minorias – uma estrutura 
formada com base em mecanismos que se instauram no discurso 
social mais próximo da oposição do que de fato da busca pela 
compreensão da diferença e do ser diferente. Em tal lógica, 
aquilo que não se conhece, passa a ser temido, o que dificulta o 
desenvolvimento do respeito e impossibilita a inserção social dos 
que são atingidos pelos efeitos da exclusão. 

A nosso ver, o mesmo processo de segregação descrito 
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pelo filósofo francês pode ser analisado quando se avalia que, 
em 1887 na Europa, a visão que se tinha do indivíduo surdo era, 
de acordo com Nogueira, (2012, p.243), a de um “[...] deficiente, 
incompleto, considerando a surdez como patologia, que necessita 
de tratamento, de terapias para que pudesse articular o som de 
uma língua e ser aceito socialmente”.  Trazendo para os dias atuais 
a historicidade do que podemos definir como um apagamento 
identitário, se considerarmos a violência do fenômeno descrito 
pela autora, é possível interrogar o que é estar fora do aceito, do 
determinado, do esperado, ser quem/o que não serve para uma 
sociedade. Aqui, a palavra existir se coloca em proximidade com o 
resistir, porém se insere em casos específicos e autorizados. Existe 
aquele que agrada, que atende, que segue a demanda; resiste o 
oprimido, a minoria incompleta ou tida como deficiente.

 Se o surdo resiste até hoje na batalha por seus direitos, por 
acessibilidade e respeito, então, o ano de 1887 não está alocado 
tão no passado como parece, em especial quando tomamos 
nossos contemporâneos dias de uma política extrema e uma rede 
virtual ampla. Na ordem discursiva em questão, vivencia-se isso 
no agora, na internet e fora dela. A falta de conhecimento sobre a 
língua de sinais ou sobre a pessoa surda levou a sociedade para 
um abismo de desinformação, impedindo o desenvolvimento 
natural e fluido da cultura surda. Infelizmente, até hoje existem 
marcas que, mesmo com a criação posterior de leis de inclusão, 
afetam diretamente toda a história dos surdos. Imersas nessa 
realidade, precisamos nos atentar para a temática das diferenças, 
não só linguísticas, como algo a se debater para além dos muros 
de quem pesquisa na área ou vivencia a experiência.

Outro aspecto que merece destaque é que nossa 
sociedade frequentemente divide a identidade tida como “normal 
e padrão” da identidade surda, deixando esta última em um nível 
inferior, a qual está sujeita a constantes tentativas de integração 
que não veem o humano, em sua necessidade e particularidade 
individual. Prova disso é a formulação em alta escala de vídeos 
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de interpretação em LIBRAS que prometem integração um uma 
rede tradicionalmente utilizada para que músicas sejam ouvidas. 
O Youtube é um espaço de uso recorrente entre ouvintes, então 
por que cada vez mais surgem produtores de conteúdos que 
justificam suas produções como como fundamentais para que o 
surdo tenha acesso à cultura ouvinte? 

Podemos situar tais práticas como dificuldades em aceitar 
a diferença do surdo, sem identificá-lo como um corpo doente 
que precisa agregar traços ouvintes para atingir a esperada 
“normalidade”? Por que os próprios surdos não são consultados 
acerca do que necessitam ou querem conhecer? Enquanto 
interpretação preliminar, vemos uma exclusão, ainda que 
maquiada, como mais um resultado da longa jornada de relações 
políticas, sociais e econômicas que estabelecem as relações de 
poder e controle. Assim, ainda que soe repetitivo, reiteramos que 
as minorias desfavorecidas são postas de lado, juntamente com 
suas culturas, e isso ocorre quando o indivíduo não se encaixa 
no padrão normativo aceito e imposto por aqueles que dominam 
os polos econômicos e políticos: se há mais sujeitos na mesma 
situação, então, esse grupo é alocado à margem, na mesma 
ordem discursiva dos inaptos.  

 Embora reconheçamos que o caminho ainda é longo, 
não podemos deixar de destacar que a comunidade se organizou 
e adaptou muitas obras ouvintes com elementos de sua cultura 
surda: contos, por exemplo, foram organizados em vídeos, 
recriando histórias para que os pontos principais fossem os 
aspectos identitários do surdo, como suas expressões, sua 
sensibilidade e com a transmissão da informação por meio da 
língua gesto-visual. A disseminação de tais materiais é realizada 
pelo próprio surdo que, de acordo com Felício (2014, p.197): “[...] 
é aquele que vivencia as experiências surdas, sua cultura e língua 
de sinais”.  

 As produções da comunidade surda existem e resistem 
à pouca valorização e contribuição positiva do restante da 
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sociedade. São obras que, no geral, não são vistas como artefato 
cultural que contém valores importantes a serem disseminados e, 
igualmente, não entendidos em sua relevância no que diz respeito 
à formação do cidadão. Infelizmente, tais obras são categorizadas 
como material da minoria, que por ela é produzido e entre ela 
deve se manter. O pensamento em questão difere do que é 
dirigido para a cultura popular ouvinte, na qual livros, músicas e 
outros elementos construídos são, em sua maioria, obrigatórios 
nas escolas como fundamentais para a composição moral e ética 
do indivíduo.  

 Levando em conta que a formação cultural de uma 
comunidade é construída por meio de seus valores, suas crenças, 
sua língua e as relações existentes dentro de determinado 
grupo, outros elementos também são atribuídos como unidades 
essenciais à compreensão do conceito sobre o qual estamos 
destinando atenção. É nesse sentido que podemos falar da 
existência de cultura(s) surda(s), isto é, enquanto constituída(s) 
por elementos particulares que unem os sujeitos identificados no 
interior de uma formação discursiva. 

2 O ARQUIVO: MAPEAMENTO E GESTO DE INTERPRETAçãO
 

A partir da noção arquivo, a montagem e o recorte de 
dados, em forma de corpus de pesquisa4, advém da concepção 
de que [...] a especificidade da análise do discurso está em que 
o objeto, a propósito do qual ela produz seu ‘resultado’ não é 
um objeto linguístico, mas um objeto sócio-histórico, onde o 
linguístico intervém como pressuposto (FOUCAULT, 1979, p. 5). 
Por essa definição e em consonância aos objetivos estabelecidos, 
nossa pesquisa começou com buscas no youtube acerca dos 
canais mais acessados, nos quais intérpretes ou sinalizantes de 
LIBRAS divulgam as gravações de sua mediação de produtos 
4 Do PIBIC-CNPq desenvolvido por Ana Paula Saffe, sob a orientação da Profa Dra. Elaine 
Moraes, nasceu o recorte adaptado em coautoria para apresentação no IV Sedisc, com 
apoio da UFMS, do CNPq e da CAPES. 
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musicais populares. 
De posse das chamadas condições de possibilidade de 

cada prática discursiva recortada, fizemos a separação em duas 
modalidades: a) gravações (esfera da produção); e b) comentários, 
compartilhamentos e curtidas, (esfera de circulação/recepção).  
Depois de categorizadas as duas modalidades, demos início 
à análise dos enunciados que, em sua historicidade e filiação 
ideológica, permitiram problematizar o batimento entre teoria e 
método essencial para que possamos avançar na compreensão 
das questões aqui propostas. Do arquivo composto de 2017 a 
2018, analisamos o material tomando os elementos que colocam 
em debate o que historicamente representa a circulação desses 
vídeos e os efeitos produzidos sobretudo quando se considera a 
repercussão do material na comunidade surda e na comunidade 
ouvinte.

 O vídeo intitulado “Flor e o Beija-Flor - LIBRAS por 
Yasmin Manteiga”, por exemplo, foi selecionado por apresentar 
segmentação das frases, realizando sinal por sinal para transmitir 
uma informação, diferente do funcionamento sintático que é 
próprio à forma de sinalizar em LIBRAS. O vídeo também apresenta 
a crítica de um receptor nos comentários, para o qual Yasmin 
respondeu e justificou seu modo de utilizar a língua de sinais. A 
segunda gravação selecionada do mesmo canal foi postada em 
2016 e nomeada como “Que sorte a nossa - Libras por Yasmin 
Manteiga”. Na publicação, podemos observar a única opinião de 
indivíduo surdo presente no canal da fonoaudióloga.  

Para melhor sistematização, separamos vídeos e canais 
em tabelas salvas em formato de imagem: 
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Figura 1 – Tabela criada com dados do arquivo

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Figura 2 – Tabela criada com dados do arquivo 

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Figura 3 – Tabela criada com dados do arquivo

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Do canal Músicas Libras, selecionamos dois vídeos 
nomeados como “Meu Lugar- Música em LIBRAS” e “Saber Voar- 
Música em LIBRAS”. Ambos especificam que é a versão em libras 
das canções, entretanto recebem críticas nos comentários em 
referência ao emprego de português sinalizado. A falta de legenda 
durante a execução da música é característica das duas produções 
e nos chamou atenção a extrema inacessibilidade ao fim dos 
vídeos, quando o autor agradece as visualizações e pede por mais 
inscritos. Neles, não há sinalização e nem legendas que permitam 
ao público surdo compreender a informação transmitida.  

O problema com as legendas é realidade em todos os 
vídeos selecionados e analisados durante a montagem do arquivo. 
Com a produção “50 Reais ~ Naiara Azevedo Ft. Maiara & Maraisa 
~ Libras”, não é diferente. Não há legendas para que os surdos 
possam acompanhar a letra da música, porém, diferente dos 
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outros canais, a intérprete direciona seu material especificamente 
à comunidade surda. No geral, a circulação ocorre publicamente, 
sendo os canais todos abertos e com mais de 2 mil inscritos, 
embora o Música Libras segue com maior número, contabilizando 
4.948 assinantes.  

Nos vídeos dos principais canais analisados, é possível 
observar a quantidade de assinantes que cada página possui e a 
nomeação disposta nos vídeos de interpretação. As músicas são 
contemporâneas e fizeram sucesso no meio ouvinte nos últimos 
anos. A fonoaudióloga Yasmin Manteiga, em seu canal, também 
apresenta gravações voltadas a ensinar a língua de sinais aos 
ouvintes. É interessante observar que todos os vídeos musicais 
apresentam a LIBRAS em seu título, enfatizando a língua oficial da 
comunidade surda e seu uso no conteúdo em compartilhamento. 
Na análise dos materiais recortados, observamos os comentários 
dispostos como representativos da esfera da recepção e o fizemos 
concebendo a maneira como as pessoas se engajam, seja em 
seus comentários, seja nas curtidas favoráveis ou negativas em 
cada vídeo.

Figura 4 – Print de comentário 1

Fonte: “Meu Lugar” Músicas em Libras. 2016. (4m40s). Disponível em: 
<https://www.Youtube.com/watch?v=GH3Mstss-9g&t=2s>. Acesso em: 

10 out. 2017.

O comentário de uma internauta (conforme figura 4), 
refere-se ao vídeo “Meu Lugar”, o qual foi compartilhado no canal 
Música em Libras e recebeu 2,6 mil likes. O autor das produções 
não disponibiliza legendas durante sua interpretação das músicas, 
mesmo utilizando o português sinalizado. O comentário que 
ressalta a falta de acessibilidade se refere a um trecho no qual ele 
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está falando com seu público diretamente, após a música ter sido 
finalizada. Lembramos que, sem legenda, não se oportuniza ao 
surdo compreender e se posicionar ou interagir nos comentários, 
deixando, assim, espaço para os ouvintes, que travam um extenso 
diálogo em um vídeo que carrega a LIBRAS em seu nome, mas 
não favorece a participação do surdo.   

 
Figura 5 – Print de comentário 2

Fonte: “Meu Lugar” Músicas em Libras. 2016. (4m40s). Disponível em: 
<https://www.Youtube.com/watch?v=GH3Mstss-9g&t=2s>. Acesso em: 

10 out. 2017.

Figura 6 – Print de comentário 3 

Fonte: Fonte: “Meu Lugar” Músicas em Libras. 2016. (4m40s). 
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Disponível em: <https://www.Youtube.com/watch?v=GH3Mstss-
9g&t=2s>. Acesso em: 10 out. 2017.

Como podemos notar, nos comentários que recortamos 
(figuras 5 e 6), os próprios usuários da rede questionam a ausência 
de legenda visando à inclusão dos surdos, bem como mencionam 
a mistura da língua de sinais com o português sinalizado. No 
terceiro recorte (figura 6), ouvintes elogiam o canal e fazem 
solicitações de mais interpretações, inclusive com sugestões para 
escolha de novas músicas. 

Embora tenhamos recuperado aqui apenas algumas 
sequências discursivas, com o arquivo que montamos, pudemos 
observar a atuação de intérpretes ou pessoas sinalizantes, o 
objetivo designado por eles/elas e as respostas para os usuários 
que se posicionam como receptores a partir do espaço digital. 
A legitimação dos materiais compartilhados no Youtube e o 
engajamento dos indivíduos que interagem nos levou a pensar 
também nos modos de acesso a tais conteúdos, considerando a 
maioria ouvinte engajada nas produções analisadas. 

A observação das reações da comunidade surda e da 
comunidade ouvinte auxiliou na percepção do engajamento 
dos sujeitos, principalmente ouvintes, que se manifestavam em 
maioria absoluta para agradecer aos vídeos, já que as gravações 
ajudam em algum curso, ou para apenas deixar comentários 
positivos. O surdo, por outro lado, possui manifestações mínimas, 
nas quais chegam a definir a quem atendiam tais produções 
“Ouvinte gosta”5. 

           Nessa instância, em um único vídeo, por exemplo, 
de um total de 9 comentários de ouvintes agradecendo a ajuda 
em seus cursos de LIBRAS, dizendo que utilizarão a mesma 
interpretação em alguma apresentação ou prova, há apenas 1 
de pessoa surda. Apesar de haver o descompasso na recepção, 
no descritivo do vídeo, a autora-intérprete direciona claramente 
5 Fonte: Que Sorte a Nossa - LIBRAS por Yasmin Manteiga. 2016. (3m5s). Disponível em: 
<https://www.Youtube.com/watch?v=clwMBn8ihPQ>. Acesso em: 10 out. 2017.  
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seu trabalho para o público surdo: “compartilhando meu amor 
pela Libras, decidi fazer um vídeo interpretando esta música 
para que meus amigos surdos também tenham a oportunidade 
de conhecê-la”6.  A ausência de público majoritariamente surdo 
no caso em questão nos fez questionar o caráter democrático da 
internet: a comunidade surda está, de fato, inserida? 

Os dados levantados a partir da análise de material 
disponível no Youtube nos instigou a buscar produções de surdos 
no mesmo espaço, observando sua repercussão. No encalço de 
tal meta, inserindo as palavras-chave “música libras surdo”, na 
barra de pesquisa, o resultado que obtivemos é a presença de 
apenas um vídeo interpretado por uma pessoa surda – produção 
que recebeu dois comentários, ambos positivos. Para além dele, 
também são dispostos como resultados da busca vídeos de 
programas de tv, um vlog de opinião e interpretações realizadas 
por ouvintes. 

Figura 7 – Descrição e comentários do único vídeo com 
intérprete surda

Fonte: Neemias Deaf. Diante de Ti- Música em Libras. 2012. (3m30s) 
Disponível em: <https://www.Youtube.com/watch?v=bkcwsyvCy70>. 

Acesso em: 02 jan. 2018.  

6 Canal Yasmin Manteiga. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/yasminmantei-
ga>. Acesso em: 10 out. 2017. 
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A escassez de comentários desse vídeo (figura 7) nos 
permite analisar que o conteúdo produzido pelo surdo, no espaço 
musical, dificilmente chega até sua comunidade ou mesmo 
interessa à comunidade ouvinte. Em contrapartida, quando as 
palavras utilizadas são “música libras”, aparecem mais de vinte 
vídeos, todos de intérpretes ou sinalizadores ouvintes que se 
dedicam a apresentar músicas populares em sua cultura. Na 
segunda busca, de dez vídeos, vale ressaltarmos que apenas um 
apresenta legenda, mas em língua portuguesa, um código escrito 
que não dá ao surdo total possibilidade de compreender a letra 
da canção exibida. Por fim, ainda do montante em questão, cinco 
vídeos possuíam o título da música seguido de “em LIBRAS”, 
entretanto apresentavam muito mais do português sinalizado, 
distorcendo a língua identitária do surdo e inviabilizando, de fato, 
a formulação de sentidos para o público que domina somente 
língua gesto-visual.

 Quando questionamos a acessibilidade da pessoa surda 
no espaço digital do Youtube, partimos do fato de que o ouvinte 
detém ou assume lugares de decisão e, por meio da imposição 
de sua condição normativa, muitas vezes impossibilita que o 
surdo tenha o direito de determinar suas próprias necessidades. 
Infelizmente, a diferença do surdo ainda é socialmente encarada 
como dificuldade ou empecilho em sua comunicação. A visão 
distorcida do que é não se comunicar por língua oral-auditiva 
advém de uma cultura que não concebe diferenças, fazendo 
emergir um olhar complexo e de bloqueio que nem sempre 
viabiliza a convivência e a interação democráticas em ambientes 
que deveriam ser de acesso a todos. 

 Mesmo rediscutindo a real função das interpretações 
analisadas, defendemos que ser intérprete é um passo essencial 
na garantia à educação e à informação do povo surdo. A carência 
de profissionais habilitados gera exclusão e limitação dos surdos, 
dificultando sua participação em tomadas de decisões políticas 
e diminuindo sua atuação dentro e fora da rede. Por isso é que 
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a especificidade da área e sua relevância social exigem, durante 
o processo tradutório, a assunção de uma postura profissional 
focalizada no assunto tratado no momento, a fim de que sua 
tradução chegue o mais perto possível da fala original. Para tanto, 
é preciso que o intérprete compreenda a informação e defina 
suas escolhas ao traduzi-la, ou seja: “[...] nem todo o bilíngue 
possui competência tradutória. A competência tradutória é um 
conhecimento especializado [...] que singulariza o tradutor e o 
diferencia de outros falantes bilíngues não tradutores”. (ALBIR, 
2005, p.19). 

Em suma, nossa reflexão acerca do real papel do 
intérprete/tradutor de LIBRAS decorre da consciência de que não 
se trata apenas de uma habilidade mímica, mas uma capacitação 
real, que exige respeito à cultura surda, além de estudos 
específicos sobre determinados assuntos necessários em cada 
fala interpretada. É nesta direção, portanto, que indagamos a 
circulação de interpretações de músicas populares brasileiras no 
Youtube: pensando no real comprometimento e na capacitação 
que permeia ou não esses produtos midiáticos veiculados. 

consiDErAçõEs FinAis

Focando na concepção de identidade enquanto construto 
movente e plural, este trabalho adentrou produção, circulação e 
recepção de vídeos de interpretação em LIBRAS que circulam na 
plataforma digital do Youtube. Embora a hipótese inicial fosse 
pensar no quão legítimo tem sido tal uso da LIBRAS, a discursividade 
das interpretações mostrou a falta de acessibilidade ao surdo, 
levando-nos a problematizar também o processo de segregação. 

Notadamente, muitas produções direcionam conteúdo 
para ouvintes e empregam o português sinalizado para facilitar 
a compreensão do sujeito oral-auditivo. Como regularidade nas 
sequências analisadas, percebemos que não há fortalecimento 
identitário surdo e os efeitos de sentido corroboram para 
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um distanciamento da cultura surda pela apropriação de seu 
elemento crucial: a língua. O discurso compartilhado pelos vídeos 
selecionados propaga que a música cuja popularidade decorre 
no meio ouvinte precisa chegar até o surdo como inclusão desse 
sujeito ao mundo oral-auditivo. Na medida em que isso difunde 
a suposta consideração pela diferença, simultaneamente, ela 
também pode produzir o esquecimento de que o surdo constrói 
sua subjetividade pela/com a língua de sinais sem necessariamente 
utilizar o Youtube.  

A partir do percurso realizado no estudo em andamento 
e sob o recorte apresentado neste texto, reiteramos que resistir 
e lutar, como ações de ordem, resumem, portanto, a emergência 
de que sejam desenvolvidas práticas voltadas a conscientizar a 
sociedade quanto às inúmeras versões do existir ou das diferenças 
humanas para, então, favorecer uma justa aproximação entre 
comunidades e pessoas distintas. Nossa insistência nessa ideia 
nasce da leitura de que a diferença em si não distancia: é a falta 
de conhecimento que cumpre a injusta tarefa, impedindo que 
as singularidades sejam respeitadas na escrita da história dos 
direitos humanos, sobretudo no Brasil.
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ARQUIVO DE LEITURAS EM AD: 
UMA RESSIGNIFICAÇÃO POSSÍVEL

Bianca Queda1

Universidade do Sul de Santa CAtarina

inTroDução 

Nossas investigações ancoram-se nos aspectos da 
leitura de arquivos discursivos, mais especificamente, arquivos 
no digital, e também aspectos informatizados do tratamento 
de documentos textuais.   Para isso, criamos uma plataforma 
experimental, o Arquivo de Leituras em AD, para analisarmos os 
aspectos técnicos e políticos da construção de um arquivo digital, 
no contexto acadêmico-científico. 

Inicialmente, para falarmos de arquivo é importante 
pensarmos o que a Análise do Discurso entende por arquivo. 
Segundo Pêcheux (1982), a inscrição do político fervilha no/pelo 
arquivo, porque ele é selecionado, recortado e ordenado por um 
gesto de leitura primeiro, determinado discursivamente, mas 
também tecnologicamente, que produz as clivagens subterrâneas 
que vão, por sua vez, determinar todas as outras leituras do 
arquivo.

Historicamente, cabia aos literatos o poder de organização 
dos arquivos, eram eles que interpretavam os textos e atribuíam-
lhes sentido, uma prerrogativa, inicialmente, da Igreja, enquanto 
o clero mantinha o poder sobre a escrita, até mesmo depois, com 
as instituições jurídicas, em que as leis se valiam da escrita. Nesse 
período, havia um poder que só se impunha através da escrita e 
dos acervos literários. 

Já na contemporaneidade, entretanto, há uma 

1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, da Unisul. 
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determinação capitalista mais forte, que deslegitima essas 
instituições de certa forma, e neste contexto é que o poder 
começa a se aliar a processos mais informatizados. Como o poder 
está sendo legitimado e estabilizado pelas questões de mercado e 
tecnologia digital, é neste espaço mercadológico/tecnológico que 
as leituras de arquivo se inserem. Desse modo, o tratamento de 
arquivos passa da responsabilidade dos literatos para os cientistas.  
Pêcheux conceitua por literatos e cientistas, no seu artigo Ler o 
arquivo hoje (1982), dois grupos que produzem conhecimentos 
antagônicos, e para o autor há um “[...] abismo que se ampliou 
desde a Era Clássica, entre estas duas culturas que a tradição 
escolar-universitária designa respectivamente como a ‘literária’ e 
a ‘científica’” (PÊCHEUX, 1982, p.50). 

É importante pensarmos que esse texto trabalhado por 
Pêcheux serviu como base para um colóquio que inaugura um 
novo ponto de partida para AD, pois Pêcheux estava criando um 
novo grupo de pesquisa, o RPC ADELA, que foi o momento da 
entrada de novos pesquisadores de diferentes áreas, inclusive da 
informática, em AD. Neste período, a AD passava por um processo 
de autoavaliação, faziam-se questionamentos das suas noções, 
das críticas e do tratamento com a informática. (MALDIDIER, 2003)

1 o Arquivo DE lEiTurAs EM AD

Para experimentarmos esta ideia do arquivo digital, 
criamos o “Arquivo de Leituras em AD”2, que é um instrumento 
tecnológico construído e idealizado por nós, pensando como 
ensaio para nossas pesquisas. O “Arquivo de Leituras em AD” é 
uma plataforma que reúne materiais bibliográficos da Análise 
do Discurso, a partir das quais deriva um banco de dados online 
para (re)atualizações (in)constantes das noções, que estão 
sendo pesquisadas nesses materiais, por via do que chamamos 
“fichamentos”. Estes fichamentos criam um outro arquivo, que 
2 Ferramenta desenvolvida na dissertação de mestrado, no Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Linguagem da Unisul, defendida em julho de 2016. 
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além de reunir materiais bibliográficos da AD, reúne também 
estes gestos de leitura que os alunos realizam das obras. 

Ao produzir e analisar o “Arquivo de Leituras em AD”, 
pretendemos tirar essa produção (o site) de sua transparência, 
enquanto um efeito que a tecnologia produz. Além do problema 
do apagamento na tecnologia de escrita, há ainda o problema do 
apagamento na tecnologia digital, decorrente do fato de tomar a 
linguagem como instrumento e o sentido como evidente.

A construção do instrumento tecnológico “Arquivo de 
Leituras em AD” foi realizada para experimentar como seria sua 
circulação na internet como uma plataforma parecida, pelo menos, 
com os mecanismos de busca mais comuns. O nosso intuito é que, 
a partir dessa experimentação, seja possível ver como leitores 
de AD se inscrevem neste espaço e como leem o que estamos 
propondo. Essa experimentação tem nos dado a possibilidade de 
compreendermos como os leitores estão interpretando o arquivo.

Interessa-nos refletir aqui, a partir desse corpus, sobre os 
aspectos da leitura de arquivos, mais especificamente, arquivos 
acadêmicos-científicos no digital. Olhando para esses aspectos 
informatizados do tratamento de documentos textuais, estamos 
interessados nas práticas técnicas e políticas que envolvem essa 
construção. 

Pêcheux (1969) se aventurou nesse jogo da informática, 
com pesquisadores de diferentes áreas, para tentar buscar uma 
programação que funcionasse para a Análise do Discurso.

É o trabalho específico com o discurso que deu a Pêcheux 
os elementos para problematizar os procedimentos formais da 
análise, e por essa via houve também uma problematização do 
autor a respeito dos procedimentos informatizados de leitura e 
interpretação.

Outro ponto que será importante para pensar o “Arquivo 
de Leituras em AD” é como plataforma on-line de atividades 
extra aula, para os alunos da Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Linguagem, da Unisul. A modalidade do curso é 
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presencial, entretanto, sabemos que em muitos momentos os 
pós-graduandos trabalham em ambientes informatizados. A ideia 
é que, neste momento, o Arquivo de Leituras seja esta plataforma 
digital na qual eles desenvolverão atividades. 

Este modelo é conhecido como ensino híbrido ou blended 
learning, que é uma abordagem que trata da integração entre o 
ensino presencial e o ensino à distância, com a característica de 
personalização, fazendo uso da tecnologia na vida dos docentes. 
(STAKER; HORN, 2015)

O ensino híbrido possui uma mistura metodológica 
diferente, que impacta em todos os sujeitos do ensino-
aprendizagem, assim como demanda repensar a organização da 
sala de aula, do plano pedagógico e da gestão do tempo. (STAKER; 
HORN, 2015)

O Projeto Gente é um exemplo de escola que usa o ensino 
híbrido como metodologia. Os materiais escolares dos alunos são 
tablets e smartphones, as aulas têm o apoio da plataforma on-line 
Educopédia, em que até as provas são aplicadas em plataforma 
digital, com resultados imediatos e correção automática. 
(PIMENTAL, 2013).

Este modelo já ocorre, em certa medida, nos Programas 
de Pós-Graduação há alguns anos. A ideia de ensino híbrido 
está atrelada ao conceito de Educação 4.0, que é uma Educação 
que começa a responder às necessidades da Indústria 4.0 ou 
da também chamada Quarta Revolução Industrial, em que “a 
linguagem computacional, a Internet das Coisas, a Inteligência 
Artificial, os robôs e muitas outras tecnologias se somam para 
dinamizar os processos nos mais diversos segmentos da Indústria” 
(CARON, 2018, p.45). 

Esta noção foi trabalhada no The Global Summit 2017 e 
está fundamentada na ideia do Learning by doing, ou seja, aprender 
fazendo. São procedimentos que respondem à maneira como a 
educação está pensada e pautada hoje, que tem relação com a 
conectividade global, as máquinas inteligentes, as automações e 
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sistemas robotizados, as novas mídias e o Big Data. (CARON, 2017)
Historicamente, a Primeira Revolução Tecnológica 

ocorreu no século XVIII e é caracterizada pelo incremento das 
máquinas a vapor e seu uso na produção têxtil e nos meios de 
transporte de massa, como trens e navios. Essa nova tecnologia 
acelerou os processos produtivos e comprimiu a ideia anterior de 
tempo e de espaço, integrando economicamente e culturalmente 
países e regiões, que antes tinham pouquíssimas possibilidades 
de comunicação. (ANTÔNIO, 2010)

Esse processo promoveu alterações profundas e 
irreversíveis sobre o mercado de bens e produtos, o quadro 
de profissões, as formas de viver, o tempo livre, requerendo 
alterações também nas formas de organização do ensino, sendo 
determinante para a constituição dos sistemas nacionais de 
educação. (ANTÔNIO, 2010)

Nesse contexto, muitas escolas politécnicas começaram 
a surgir, principalmente, na França e na Inglaterra, por conta da 
expansão das fábricas. Desse modo, houve a necessidade que a 
educação estivesse voltada para formar técnicos e trabalhadores 
para o mercado. (ANTÔNIO, 2010)

Já a Segunda Revolução Tecnológica, situada 
historicamente no século XIV, é identificada com o advento da 
energia elétrica na produção de bens e serviços, que promoveu 
nova aceleração dos processos produtivos e maior compressão da 
ideia de tempo e de espaço. Neste contexto, há o desenvolvimento 
das indústrias de base, como as químicas, petrolíferas e de aço. 
(ANTÔNIO, 2010)

Esse movimento estava acompanhado da racionalização 
científica da produção e da vida, o que repercutiu profundamente 
no social. As expectativas sobre o perfil do homem moderno 
foram alteradas, exigindo novas adaptações dos sistemas de 
ensino, visando à formação de um novo sujeito. (ANTÔNIO, 2010)

Em tempos de Guerra Fria, desenvolveram-se duas 
correntes pedagógicas principais: uma de origem liberal e 
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pragmática, que buscava adaptar os homens a essa realidade 
colocada e a outra corrente, de orientação socialista, que defendia 
a subordinação da formação aos interesses humanistas. Várias 
tendências pedagógicas, no Brasil, surgiram decorrentes dessas 
duas correntes pedagógicas: as liberais, como escolanovistas e 
tecnicistas, e as críticas, por exemplo, as pedagogias libertadoras, 
libertárias e histórico-críticas. (MANACORDA, 2006)

A Terceira Revolução Tecnológica concretizou-se na 
renovação física e organizacional da produção, evidenciando uma 
transição entre a passagem da sociedade industrializada para a 
sociedade informatizada, que se espelha na experiência produtiva 
japonesa. (MANACORDA, 2006)

E por fim, a Quarta Revolução Tecnológica fundamenta-
se no conjunto de tecnologias disruptivas como “robótica, 
inteligência artificial, realidade aumentada, Big Data (análise de 
volumes massivos de dados), nanotecnologia, impressão 3D, 
biologia sintética e a chamada internet das coisas” (SCHWAB, 
2016, p.48). Entretanto, ela não se define por cada uma destas 
tecnologias isoladamente, mas sim pela convergência e sinergia 
entre elas.  (SCHWAB, 2016) 

O que nos interessa olhar nesse contexto sócio histórico, 
enquanto analistas do discurso, é o que está na opacidade destas 
transformações digitais tecnológicas e como é possível produzir 
sentido nas nossas práticas acadêmico-científicas a partir destes 
lugares já determinados. Como o “Arquivo de Leituras em AD” 
pode ou não se inscrever nesse espaço legitimado da Educação 4.0 
ou do ensino híbrido. Há espaço para este tipo de ferramenta no 
ensino de Pós-Graduação? E se há como podemos compreendê-lo?

2 o MoDo DE FuncionAMEnTo DA plATAForMA 

O “Arquivo de Leituras em AD” (http://arquivodeleituras.
com/), foi constituído a partir da minha dissertação de mestrado, 
orientanda da Prof.ª Solange Gallo, do Programa de Pós-graduação 

http://arquivodeleituras.com/
http://arquivodeleituras.com/
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em Ciências da Linguagem. A primeira versão do “Arquivo de 
Leituras em AD” foi arquitetada na plataforma livre e gratuita wix.
com. 

Para o projeto de doutorado, o site foi (re)planejado e 
ganhou uma nova versão, que optamos por chamar de versão 
2.0. A segunda versão foi construída na empresa registradora 
de domínios e hospedeira de sites GoDaddy, responsável pela 
hospedagem do site. Toda a elaboração do arquivo foi programada 
por um técnico da informática, que combinou a hospedagem do 
site, que armazena todos os arquivos e os mantêm on-line, e a 
linguagem PHP. A associação da linguagem PHP ocorreu devido 
à necessidade de personalizarmos alguns comandos no arquivo, 
principalmente, o mecanismo de busca. 

O PHP trabalha com a ideia de personal Home page Tools, 
que é justamente a personalização do site, pois se trata de uma 
linguagem adequada ao desenvolvimento web, que é facilmente 
embutida dentro do HTML. Esta ferramenta dispensa o uso de 
dispositivos externos, como aplicativos ou formulários, recursos 
utilizados na primeira versão do “Arquivo de Leituras em AD”. 

Se pensarmos em um livro, compreendemos que ele 
tem uma capa, cores, títulos, sumário, um capítulo que termina 
em uma página, o próximo que só inicia em outra, há também 
espaçamento entre um parágrafo e outro, algumas palavras em 
itálico, tudo isto são regras de formatação, e é isso que o HTML 
faz, cria um conjunto de modelos, ordens, para que o texto/foto/
imagem seja exibido dentro do website. 

Nossa experimentação ocorreu nas disciplinas de Texto 
e Discurso e Análise de Discurso durante o quarto trimestre de 
2018, no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, 
da Unisul. As disciplinas foram ministradas pelas professoras 
Solange Gallo, Nádia Neckel e Giovanna Flores.

Os textos indicados para leitura nas disciplinas de Texto 
e Discurso e Análise de Discurso foram todos disponibilizados no 
site que construímos. Assim, em um primeiro momento, duas 
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abas foram criadas no site. Uma intitulada “Disciplina Análise do 
Discurso 2018.2”, que contém todos os textos digitalizados ou 
links, para aqueles já publicados. A outra aba intitula-se “Texto e 
Discurso 2018.2” e tem o mesmo funcionamento. 

Para acessar os textos, todos os usuários precisavam criar 
um usuário na plataforma, que passava pela nossa mediação de 
aceitação, e assim tiveram acesso ao textos disponíveis, tanto em 
PDF quanto pelo hiperlink. 

Em cada seção as obras foram catalogadas em ordem 
alfabética, com três opções de acesso. O primeiro botão é o 
“acesse à obra” que direciona para a leitura. O segundo é o “deixe 
seu apontamento”, que falaremos no próximo subcapítulo em 
detalhes. E o terceiro é “apontamento da obra”, que consideramos 
a constituição de um novo arquivo. 

Aqui estamos entendendo a composição dos textos 
para leitura como um arquivo, e a compilação dos fichamentos 
como outro arquivo, que vai se compondo na medida em que 
cada obra recebe vários apontamentos, correspondentes às 
leituras dos diferentes alunos.  Para tanto é necessário que cada 
um escolha a palavra-chave, destaque o início e o final do trecho 
correspondente, identificado na versão original do autor em 
questão, coloque aspas, (re)produzindo, assim, uma noção.

De início, frisamos que em nosso trabalho, dentro da 
produção dos apontamentos, estamos trabalhando com a ideia 
de noção e não conceito, porque a concepção de noção está ligada 
à construção contínua. Já a ideia de conceito nos leva a produzir 
algo estanque, o que possibilita apenas um pensamento unívoco. 
Partimos do fato de que o processo de conhecimento nas Ciências 
Humanas é específico justamente porque as Ciências Humanas 
trabalham com noções e não com conceitos, tendo em vista que as 
noções têm que ser interpretadas a partir de um reconhecimento 
do sentido: é preciso ter um gesto de interpretação, por isso 
estamos chamando aqui de noção e não de conceito. Já que não 
se trata de uma ciência utilitarista, que tem como objetivo fazer 



43

algo com as coisas, mas sim discutir as próprias coisas. 
Assim, já eliminamos pela própria base que temos de 

AD, essa possibilidade de um só significado, de apenas uma 
interpretação. Mesmo dentro do formato do site, nos moldes de 
um banco de dados, nós analistas de discurso não trabalhamos 
com conceitos e sim noções. 

Figura 1 – Apontamentos da obra 

Fonte: ARQUIVO de Leituras, 2019. 

Na Figura 1, podemos compreender isto que chamamos 
de noção. Nesta leitura realizada pelos alunos, da obra Discurso 
e texto: formulação e circulação dos sentidos, de Orlandi (2012), 
temos a produção de fichamentos distintos, como: ditos e não 
ditos, efeito leitor, formas materiais, formação discursiva. Estas 
produções dos acadêmicos são realizadas a partir da leitura da 
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obra, que apontam noções de Análise do Discurso, que não foram 
definidas a priori, mas que foram destacadas pelos próprios 
alunos no momento da leitura, (re)constituindo assim possíveis 
noções.  Esse exercício é feito depois da discussão do texto do 
autor, em sala de aula, o que permite a identificação de noções na 
releitura do texto para a realização da tarefa. 

3 o Arquivo coMo FErrAMEnTA TEcnológicA DE Ensino

Podemos pensar que o modo de funcionamento do 
“Arquivo de Leituras em AD” se constitui a partir de relações 
materiais (não transparentes) com a ideologia e com a linguagem, 
na medida em que a ideologia e a língua estão marcadas na 
produção dos apontamentos, que funciona ideologicamente 
nas condições de produção e circulação do conhecimento 
científico-acadêmico digital, pois é neste espaço que os alunos 
estão inseridos, usando a plataforma como uma ferramenta de 
extensão aos trabalhos realizado em sala de aula.

Propomos aproximar esta ideia à nova lógica de mercado 
conhecida como Experiential Learning, termo cunhado pelo 
professor Ishwar K. Puri (2015), que em seu artigo Why learning 
from experience is the educational wave of the future afirma que 
a “experiência universitária mudou”. O autor fundamenta-se no 
pensamento que o nível de exigência do aluno aumentou, sendo 
necessário que ele aplique o conhecimento dentro e fora de sala 
de aula, sendo as plataformas digitais de ensino, a solução. A 
proposta vai de encontro à ideia do ensino híbrido, já mencionado 
anteriormente.

Além disso, esta tendência está também baseada na 
concepção da sala de aula invertida, em que os alunos estudam 
os conteúdos curriculares em suas casas, para depois irem aos 
centros apenas para tirar dúvidas com seus professores e colegas.  
(BERGMANN; SAMS, 2016).

Para entendermos mais a fundo esse processo de 
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transformação das práticas pedagógicas, citamos Orlandi (2012) 
que aponta para a noção de  forma-sujeito histórica, mostrando 
que nesse âmbito, o sujeito, ao longo da história da cultura 
ocidental, se divide em três instâncias: a primeira seria a forma-
sujeito histórica religiosa, que começa na Antiguidade Clássica e 
determina a Idade Média e segue até nossos dias; a  segunda é a 
forma-sujeito histórica jurídica, que inicia-se no Renascimento e 
chega ao fim com Iluminismo, no século VIII, como dominante, e a 
terceira é a forma-sujeito capitalista, desde a Revolução Francesa 
até os dias de hoje, e se caracteriza pela força de trabalho e a 
produção de mercadorias.

 Nas palavras de Orlandi (2012, p.216) “o capitalismo é 
uma relação social constituída historicamente, caracterizada 
pela compra e venda da força de trabalho, uma relação entre 
proprietários dos meios de produção e o proprietário do meio de 
trabalho”.  

Com as tecnologias digitais, presenciamos a era do Digital 
First, que seria em sua definição “ser digital first é basear-se nas 
oportunidades do universo digital (...) considerando a forma como 
as pessoas consomem (produtos e informações), o que esperam 
e como interagem com as marcas” (MARCON, 2019). Assim, temos 
a forma histórica capitalista em sua versão mais perversa.

Nas últimas eleições brasileiras, vimos um presidente ser 
eleito apenas pelo uso do aparato midiático e das redes sociais, com 
uma propaganda política direcionada para os eleitores, baseada 
naquilo que eles estavam consumindo. O mesmo ocorreu com o 
presidente dos EUA, Donald Trump, em 2016. (BRANT, 2018).

De maneira provisória, podemos, assim, entender que o 
Digital First, muda a forma de consumo e potencializa o capitalismo 
e as formas de consumo e produção, o que impacta diretamente 
no ensino. 
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A FALHA NO RITUAL:
OS MEMES COMO DISCURSO DE RESISTÊNCIA

Célia Bassuma Fernandes1 
Universidade Estadual do Centro Oeste

Começo minha fala (re)tomando o objetivo proposto 
pelas coordenadoras deste simpósio, qual seja, discutir as noções 
de arquivo em especial, no espaço digital e, mais especificamente, 
compreender quais são as formas de resistência possíveis, que 
nele se instauram. Falar em arquivo pressupõe, pelo viés da teoria 
materialista do discurso, trazer para cena, a noção de arquivo 
proposta por Pêcheux (1997, p. 57). Para o autor, a questão do 
arquivo está inextricavelmente ligada à noção de leitura e pode ser 
compreendido, em sentido amplo, como “campo de documentos 
pertinentes e disponíveis sobre uma questão”, que faz trabalhar 
a memória coletiva, de modo a assegurar a dominação dos 
aparelhos de poder que regulam uma formação social.

Com o advento da tecnologia, já por ele apontada à época 
e cada vez mais em alta hoje, ganha mais visibilidade a questão da 
leitura de arquivo no espaço digital e nesse mesmo sentido, Dias 
(2018) afirma que “Nunca se arquivou tanto”. Outra preocupação 
que se impõe, atualmente, é a de como ler a infinidade de dados 
que irrompe velozmente nas mídias sociais digitais, de modo a 
colocar o sujeito em confronto com “[...] o esquecimento, a deriva, 
o político, ainda que os processos de institucionalização trabalhem 
para conter o processo da interpretação” (DIAS, 2018, p. 68).

Trata-se de pensar, portanto, no espaço digital, como 
um espaço amplo de produção de sentidos, que se impõe como 
1 Célia Bassuma Fernandes: Doutora em Estudos da Linguagem (Universidade Estadual de 
Londrina/UEL/2010). Professora de Linguística na Graduação em Letras Português e Litera-
turas de Língua Portuguesa, na Universidade Estadual do Centro-Oeste/UNICENTRO e das 
disciplinas de História das Ideias Linguísticas e Literárias e Textualidade e Interpretação no 
Programa de Pós Graduação em Letras, da mesma universidade. Membro do Grupo de 
Pesquisa Texto, Memória e Cultura. E-mail: bacelfer@hotmail.com
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textos a ler/ver e onde funciona mais de um tipo de memória: a 
memória da máquina, que possibilita a repetição sem limites e a 
memória histórica, que incide sobre a produção dos discursos e 
sobre o gesto de interpretação. 

A memória metálica constitui a base do discurso digital e 
funciona pelo excesso e pelo acúmulo, isto é, pela repetição em 
série, esvaziando o dizer/ver, submetendo-o a uma existência 
técnica, replicável no eixo da própria circulação (DIAS, 2013-2015, 
p. 1), produzindo o efeito de sentido de completude. No entanto, 
conforme a autora, isso não significa que os discursos que 
circulam no espaço digital não sejam determinados pela história 
e pela ideologia, pois, como ensina Pêcheux (1981), os discursos 
não são jamais ‘não importa o quê’.

Já a memória discursiva diz respeito “[...] à existência 
histórica do enunciado no interior de práticas discursivas regradas 
por aparelhos ideológicos” (COURTINE, 2009, p. 106) e não pode 
ser compreendida como lembrança ou reminiscência, mas como 
“a condição do legível em relação ao próprio legível”, ou seja, 
“aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ler, 
vem restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer, mais tecnicamente, 
os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos-
transversos, etc.) de que sua leitura necessita” (PÊCHEUX, 2007, 
p. 52).

Trata-se, então, de pensar no imbricamento da memória 
discursiva, definida por Pêcheux (2007, p. 56), não como uma 
esfera plena, com bordas delimitadas e onde os sentidos 
são homogêneos, mas como “um espaço móvel de divisões, 
de disjunções, de deslocamentos e retomadas, de conflitos 
de regularização... Um espaço de desdobramentos, réplicas, 
polêmicas e contra-discursos” e da memória da máquina, que 
repete e replica os discursos sem cessar, produzindo o efeito de 
saturação dos sentidos.

No espaço digital, esses dois tipos de memória funcionam 
em conjunto para assegurar certos sentidos ou para romper com 
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eles. Dias (2018, p. 105) designa esse tipo de memória de memória 
digital, definida por ela, como o lugar em que a memória histórica 
escapa à estrutura totalizante da memória metálica, saindo 
do espaço da repetição formal, de modo a inscrever o dizer no 
interdiscurso. Conforme a autora:

A memória digital não é uma simples re-
atualização técnica da memória, ou seja, uma 
expansão horizontal dos enunciados, mas aquilo 
que escapa a essa re-atualização, instalando-
se na memória discursiva, pelo trabalho do 
interdiscurso, considerando o acontecimento 
do digital (DIAS, 2018, p. 161).

Essa memória da qual fala a autora, é o lugar da 
contradição, pois sentidos já estabilizados se esgarçam na/em 
rede, inscrevendo-se em outros sítios de significação.

Dito isso, cabe nos perguntar: Mas resistimos a que e de 
que forma tanto no espaço digital como fora dele? Resistimos a 
tudo aquilo que nos agride e incomoda de alguma forma, como, 
por exemplo, quando temos nossos direitos negados, quando 
sofremos algum tipo de violência, quando somos vítimas ou 
presenciamos algum caso de homofobia, de xenofobia, de 
preconceito, de discriminação. Exercemos resistência por meio 
das mais variadas formas: de pixações, de inscrições em cartazes 
e/ou corpos, de tatuagens na pele, de gritos de ordem, dentre 
tantas outras, mas resistimos sempre pelo discurso. 

Por esse viés, podemos dizer que resistir é negar sentidos 
pré-estabelecidos... é embate... é disputa... é confronto. Conforme 
Soares et al. (2015, p. 11), a resistência não pode ser confundida 
com a intolerância, pois nessa, o sujeito se encerra sobre si mesmo, 
de modo a não suportar as diferenças. Na resistência, por outro 
lado, o sujeito não se fecha no seu narcisismo, mas questiona, 
duvida, nega aquilo que lhe é dado a ler/ver.

Com o avanço da tecnologia, o espaço digital também 
vem constituindo um lugar propício para a resistência, isso 
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porque produz um deslocamento na rede de significação do 
mundo e são tecidas novas formas de relações entre os sujeitos, 
em que  o mundo atual e o mundo virtual se mesclam (DIAS, 
2012, p. 17). Não é mais possível não ser e estar no ciberespaço 
e, nele, somos enredados pela ilusão de que  “O mundo é Um” 
(ORLANDI, 2012, p. 24), pois, ainda que ilusoriamente, a rede 
mundial de computadores nos mantém conectados a tudo e a 
todos, independentemente do tempo e da  localização geográfica. 

Para Dias (2012, p. 16), os chats, as redes sociais de 
relacionamento, os fóruns de discussão, os blogs e as conversas 
instantâneas inauguram novas formas de sociabilidade, 
produzindo a discursividade do eletrônico, em seu formato digital, 
convocando novos gestos de interpretação. Do nosso ponto de 
vista, estar na /em rede, atualmente, configura um gesto político, 
uma nova forma de ser/estar no mundo, e de nos posicionar 
diante de tudo aquilo que nos agrada ou afeta.

Por essa perspectiva, as redes sociais digitais – estruturas 
compostas por sujeitos ou organizações, que se mantêm 
conectadas a partir de objetivos comuns – têm constituído um 
lugar ideal para a produção e circulação de discursos e podemos 
dizer que as redes sociais digitais constituem espaços que 
congregam sujeitos afetados pelo mesmo “conjunto complexo 
de atitudes e de representações que não são nem ‘individuais’ 
nem ‘universais’ mas se relacionam mais ou menos diretamente 
a posições de classes em conflito umas com as outras” (PÊCHEUX e 
FUCHS, 1997, p. 166, grifos do autor). 

De acordo com Capra (2008, p. 21-23), “os limites das 
redes não são limites de separação, mas limites de identidade. 
[...] Não é um limite físico, mas um limite de expectativas, de 
confiança e lealdade, o qual é permanentemente mantido e 
renegociado pela rede de comunicações”. Assim sendo, o que o 
que regula a permanência do sujeito em uma ou outra rede social 
é a identificação com um discurso e não outro, mas isso não se dá 
de modo tão pacífico.
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Nessas redes, nos identificamos com certos discursos 
quando clicamos em botões disponíveis, como no Facebook e 
ao fazê-lo, inscrevemos nosso dizer em determinados sítios de 
significação, mas também negamos e/ou resistimos a outros 
discursos. Conservamo-nos fortes... e como em ferro frio, 
malhamos... e também sucumbimos. Desfazemos amizades 
virtuais, ou ainda, damos um tempo a essas amizades, isolando-
nos em bolhas virtuais, rompendo então, com a aparente 
homogeneidade e horizontalidade das redes sociais. 

Nesse espaço, podemos curtir/comentar/ignorar/nos 
revoltar contra os discursos que circulam nas telas do computador, 
tablets e smartphones. Podemos, ainda, postar textos que atestam 
o modo como nos relacionamos com o mundo e uma das formas 
de fazer isso, é por meio da criação e/ou replicação de memes, que 
viralizam no espaço digital, sempre que um acontecimento rompe 
com a normalidade, perturbando sentidos já estabilizados. 

Dias e Coelho (2014) afirmam que a designação meme 
se inscreve no domínio da biologia evolutiva e evoca sentidos 
relativos à repetição e imitação, já que ele “pula” de cérebro 
em cérebro como um vírus. Nesse sentido, uma imagem, uma 
hashtag, uma palavra ou frase podem se constituir em meme, 
segundo os autores. De acordo com eles, o que interessa não é 
a forma material desse tipo de texto, mas seu funcionamento, 
que tem a ver com a expansão horizontal do discurso produzida 
pela memória metálica. Contudo, há que se considerar que a 
replicação dos memes somente se dá porque os sentidos inscritos 
na memória discursiva são atualizados no eixo da formulação seja 
pela repetição do mesmo ou pela desestabilização dos sentidos.

Ainda que o funcionamento dos memes se dê pela 
repetição, eles fazem trabalhar o jogo entre a paráfrase e a 
polissemia (DIAS E COELHO, 2014, p. 240). Por um lado, o retorno 
aos mesmos espaços do dizer/ver, isto é, a reiteração de sentidos 
já cristalizados, e de outro, o deslocamento, a ruptura com esse 
dizer/ver que produz “[...] movimentos que afetam os sujeitos e 
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os sentidos na sua relação com a história e com a língua”, fazendo 
irromper sentidos diferentes (ORLANDI, 1999, p. 37).

Para compreender o funcionamento da memória 
discursiva e da memória metálica, no espaço digital, recortamos 
dois memes da artista mexicana Frida Kahlo, internacionalmente 
conhecida, que circula(ram) nas redes sociais, entrecruzando 
diferentes materialidades significantes (LAGAZZI, 2009), no 
processo de produção de sentidos. Compreendemos os memes, 
nesse gesto analítico, não como unidades fechadas, mas como 
“peças de linguagem” dotadas de significação (ORLANDI, 2001, 
p. 65), próprias do espaço digital, que se abrem para diferentes 
gestos de interpretação, permitindo compreender o modo como 
o sujeito se significa e significa o mundo.

Segundo consta, Frida Kahlo foi acometida pela 
poliomielite na infância e ficou com sequelas em uma das pernas. 
Mesmo com sapatos de salto de tamanhos diferenciados, ela 
manquitolava. Aos dezoito anos, sofreu um grave acidente e 
fraturou a coluna e a pelve, o que lhe deixou na cama por algum 
tempo e piorou ainda mais a situação da perna, a qual lhe foi 
amputada, anos mais tarde.

Durante o período de recuperação, começou a pintar 
seus autorretratos cujos temas mais comuns eram ela mesma, 
sua dor e sofrimento, sua sexualidade e sua descendência (seu 
pai era alemão e sua mãe, mexicana). Conforme Beaver (2015), o 
conteúdo autobiográfico de suas pinturas se deve tanto à dor física 
que sentia quanto às questões existenciais geradas pelo acidente, 
já que após ele, passou a se autoestudar e a se confrontar com 
a morte, com a dissociação da identidade e com a interioridade. 
(BEAVER, 2015).

Aos vinte anos, enquanto ainda se recuperava do acidente, 
Frida começou a frequentar os círculos artístico e comunista na 
cidade do México e, ao se filiar ao Partido Comunista Mexicano, 
conheceu um de seus ídolos, o renomado muralista Diego Rivera, 
com quem se casou um ano depois. No início do casamento, Frida 
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seguia os passos do marido onde ele fosse chamado para pintar um 
muro e durante muitos anos ocupou o lugar destinado a qualquer 
mulher à época: a de esposa tradicional, já que não conseguia 
se afirmar veementemente como artista, permanecendo, por 
um bom tempo, à sombra do marido. Se Frida era uma mulher 
que ocupava o lugar de esposa tradicional, qual seria, então, a 
explicação plausível para ser sempre associada ao feminismo e 
logo, aos discursos de resistência? 

Segundo Garber (1992), alguns críticos da arte feminista 
associam a obra de Frida a  um dos lemas da segunda onda 
feminista: “o pessoal é político”. Nos fins dos anos 60, nos 
Estados Unidos, grupos de mulheres, majoritariamente, ativistas 
de inclinação socialista e que se autoproclamavam ‘radicais’, se 
reuniam para discutir questões pertinentes ao “ser mulher”. Essas 
reuniões eram feitas para trocar experiências pessoais e nelas, 
defendiam que as relações afetivas e familiares das mulheres 
também eram balizadas por relações de poder e, por isso, 
estariam em situação de desvantagem. 

Esse processo de socialização permitiu às mulheres 
constatarem que os problemas vivenciados no seu cotidiano 
tinham raízes sociais e demandavam, portanto, soluções coletivas, 
daí o discurso ‘o pessoal é político’, que questionava não apenas 
a suposta separação entre a esfera privada e a esfera pública, 
mas também uma concepção do político que tomava as relações 
sociais da esfera pública como sendo diferentes daquelas que 
ocorriam na vida privada. 

Garber (1992) afirma que esse discurso ecoa na obra de 
Frida Kahlo, já que seu estilo de pintura e escolha dos temas não 
era fruto de um instinto naturalmente feminino, mas resultado da 
condição imposta a ela como mulher. Ou seja, suas obras eram 
escolhas políticas, pois ela representava a “mexicanidade” das 
mexicanas comuns (GARBER, 1992). Prova disso é que se vestia 
e, portanto, se autoretratava, com tehuanas, vestimenta típica de 
mulheres mexicanas que lutavam por independência econômica 
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e pessoal. 
Assim sendo, seus trajes, por si só, representavam uma 

ruptura com a sociedade matriarcal na qual vivia. Além disso, 
usava os cabelos sempre presos no alto da cabeça por tranças ou 
flores, não usava maquiagem e exibia bigode e monocelha, o que 
demonstra a não preocupação com padrões de beleza impostos 
pela sociedade.

São esses já ditos/já vistos sobre Frida Kahlo que retornam 
nos memes que recortamos para análise, ou seja, eles significam 
porque estão revestidos daquilo que “todos sabem” sobre quem 
foi Frida Kahlo. Conforme propõe Pêcheux (2007), é a repetição 
que permite a regularização e, desse modo, tudo o que foi dito/
visto sobre a artista mexicana passa a fazer parte da memória 
social. Para Indursky (2011, p. 88), a repetibilidade  é a base da 
produção discursiva, é ela que assegura a constituição de uma 
memória social que sustenta os dizeres, pois só há sentido porque 
ele já existia antes. 

No primeiro meme, as formulações visuais dos símbolos 
do feminino e do masculino alternando-se e o olhar desafiador de 
Frida Kahlo que irrompem no fio do discurso encaminham para a 
igualdade de gêneros. A formulação verbal “Eu sou a Frida e não 
me Kahlo” produz o efeito de sentido de que não são necessárias 
apresentações, pois “todos sabem quem é Frida Kahlo”. Ela 
significa a luta e a resistência.

O jogo entre o nome da pintora mexicana e o verbo “calar” 
ressoa essa história de lutas da artista, inscrevendo o dizer nos 
discursos da segunda onda feminista, em que as mulheres já tendo 
adquirido alguns direitos legais, como o direito ao voto, estavam 
interessadas em outras pautas como sexualidade, família, direitos 
reprodutivos e mercado de trabalho. É esse sentido de luta e de 
resistência, que ressoa nos memes. Mas o que é resistir?

Para Pêcheux (1990, p. 17), resistir consiste em “não 
entender ou entender errado”, em não se submeter às ordens 
nem às “ladainhas” do discurso dominador ou em repeti-las com 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sexualidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia
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outro sentido, em falar quando o esperado é silenciar e em “[...] 
mudar, desviar, alterar o sentido das palavras e das frases; tomar 
os enunciados ao pé da letra; deslocar as regras na sintaxe e 
desestruturar o léxico jogando com as palavras.” 

Essa desestruturação do léxico, isto é, esse jogo de 
palavras entre “Kahlo” e “calo/verbo” é um dos modos de não se 
submeter à dominação ideológica, ou seja, de exercer a resistência, 
listados por Pêcheux (1990).

meme 1 meme 2

No meme 2, o mesmo olhar desafiador e outro jogo de 
palavras entre Frida e Sofrida, ressoa as “dores” que afetaram o 
corpo e a alma da artista mexicana. Os dois memes entram em 
relação parafrástica, pois produzem a variedade do mesmo. 
No entanto, o nome da artista, grafado em vermelho, ecoa os 
discursos revolucionários, de contestação, em especial, aqueles 
que primam pelos direitos femininos e resistem à dominação 
masculina. Há, portanto, um jogo entre o mesmo e o diferente, 
entre o já dito e o se dizer e é nessa fresta que os sujeitos e os 
sentidos se movimentam e fazem seus percursos (ORLANDI, 1999, 
p. 36).

Nos dois memes, Frida Kahlo ocupa o lugar de porta-voz 
de todas as mulheres que ousam se revoltar contra tudo o que 
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lhes fere o corpo e a alma. Segundo Pêcheux (1990), o porta-
voz “[...] é o ponto em que ‘o outro mundo’ se confronta com o 
estado de coisas existente” (PÊCHEUX, 1990, p. 18). Ele é, a um 
só tempo, ator visível e testemunha ocular do acontecimento. É 
aquele que fala “em nome de” e que se expõe ao olhar do poder 
que ele afronta, falando em nome daqueles que ele representa. 
Para o autor, o porta-voz tem uma dupla visibilidade: “(ele fala 
em nome dos seus e parlamenta com o adversário) que o coloca 
em posição de negociador potencial, no centro visível de um ‘nós’ 
em formação e também em contato imediato com o adversário 
superior” (PÊCHEUX, 1990, p. 17).

Frida Kahlo fala em nome de todas as mulheres e não 
apenas as de seu tempo. Ela significa a resistência contra as 
agruras da vida e a condição de mulher, pois viu beleza em meio 
à tragédia e transformou suas limitações físicas em arte. Esses 
sentidos ressoam em todos os discursos que circulam sobre/
por ela. Nos memes, esse sentido é possível porque o verbal se 
imbrica ao visual, isto é, porque diferentes estruturas materiais 
entram em composição, complementando-se: “cada uma fazendo 
trabalhar a incompletude da outra”, conforme Lagazzi (2009, p. 
68). 

Além disso, os memes só produzem sentidos, conforme já 
mencionamos, porque tudo aquilo que foi visto/dito sobre Frida 
Kahlo se repete no fio do discurso,  atestando que, conforme 
Indursky (2013, p. 92), “sob as palavras e os enunciados que, 
entretecidos, produzem uma superfície textual, outras palavras 
e outros enunciados lhe subjazem”. Ou seja, toda materialidade 
carrega em si um conjunto de traços discursivos que a conecta a já 
ditos (e a já vistos) anteriores e exteriores a ela mesma. A memória 
discursiva é, portanto, constitutiva do processo discursivo, pois ao 
produzir seu discurso, o sujeito “fala” a partir de já-ditos, que se 
inscrevem no conjunto de formações ideológicas que o dominam.

Contudo, isso não significa repetição em série, mas 
uma movimentação nas redes de significação. Disso, podemos 
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depreender, em conformidade com a autora, que todo discurso se 
faz no regime da repetição, contudo, isso não significa repetição 
em série, mas uma movimentação nas redes de significação. 
Podemos dizer, então, que há, nos memes aqui recortados, o 
movimento contínuo entre paráfrase e polissemia, forças que 
tensionam continuamente o dizer (ORLANDI, 1999, p. 36). 

É essa repetibilidade que possibilita que sentidos 
estabilizados sejam “distorcidos”, “deformados”, inscrevendo 
o discurso em outras redes de memória. É por meio desse 
contradiscurso que o sujeito se revolta, contesta, questiona, 
resiste, inaugurando novas formas de relacionar com a ideologia. 
Conforme Pêcheux (1990, p. 17), essas inversões e deslocamentos 
constituem formas de resistência e de revolta contra a dominação 
ideológica e são essas quebras no ritual que permitem passar do 
sem sentido para o sentido.

Trata-se, então, de pensar no imbricamento da memória 
discursiva, definida por Pêcheux (2007, p. 56), não como uma 
esfera plena, com bordas delimitadas e onde os sentidos 
são homogêneos, mas como “um espaço móvel de divisões, 
de disjunções, de deslocamentos e retomadas, de conflitos 
de regularização... Um espaço de desdobramentos, réplicas, 
polêmicas e contra-discursos” e da memória da máquina, que 
repete e replica os discursos sem cessar, naturalizando sentidos.

Podemos dizer, então, que o espaço digital vem constituindo 
um lugar de resistência, já que nele os discursos circulam 
velozmente, convocando os sujeitos a assumir uma posição 
diante de algo que lhes desagrada e/ou afeta e que os memes 
viralizam rapidamente nesse espaço de produção de sentidos, 
porque os sujeitos se identificam com os discursos que eles fazem 
circular. No caso, dos memes da Frida Kahlo, há uma identificação 
do sujeito que os curte ou posta, com os discursos que se opõem 
à dominação masculina e a favor da igualdade de gêneros, ainda 
bem longe de ser conquistada, apesar dos avanços. 

Ou seja, os memes inscrevem o dizer/ver no domínio 
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da repetibilidade, mas ao serem ressignificados e postos em 
circulação na/em rede, encaminham para novos discursos, 
colocando os sentidos à deriva e permitindo que eles deslizem e 
se transformem. No espaço digital, é também por meio de memes 
que os sujeitos se revoltam, contestam, questionam sentidos 
estabilizados. Em suma, é por meio deles que os sujeitos ousam 
resistir na/em rede, inaugurando novas formas de se relacionar 
com a ideologia.

rEFErênciAs

BEAVER, Katlyn. Frida Kahlo. The art history. 2015. Disponível em: 
<http://www.theartstory.org/artist-kahlo-frida.htm&gt>. Acesso 
em: 08 mar. 2019.

CAPRA, Fritjof. Vivendo Redes. In: Duarte, Fábio; Quandt, Carlos; 
Souza, Queila. O Tempo Das Redes. São Paulo: Editora Perspectiva, 
2008.

COURTINE, Jean Jacques. Análise do Discurso político: o discurso 
comunista endereçado aos cristãos. São Paulo: Edufscar, 2009.

DIAS, Cristiane. Análise do Discurso Digital: Sujeito, Espaço, 
Memória e Arquivo. Campinas: Pontes, 2018.

______. A Materialidade Digital da mobilidade urbana: Espaço, 
Tecnologia e Discurso. In: Línguas e Instrumentos Linguísticos, 
n. 37, 2016. p. 157-175. Disponível em: <http://www.revistalinguas.
com/edicao37/artigo7.pdf>.  Acesso em: 20 out. 2018.

______. A tecnologia como condição de produção do conhecimento 
na sociedade contemporânea: redes, memória e circulação. In: 
FLORES, G.G.B. et al. (Orgs.). Análise de Discurso em rede: cultura 

http://www.theartstory.org/artist-kahlo-frida.htm&gt


60

e mídia. Campinas: Editora Pontes, 2015. p. 279-291.

______. Memória Metálica. Enciclopédia discursiva da cidade: 
análises e verbetes. ENDICI – FAPESP. Vigência 2013 – 2015. 
Disponível em: <http://www.labeurb.unicamp.br/endici/index.
php?r=verbete/view&id=119>. Acesso em: 20 ago. 2018.

______. Sujeito, sociedade e tecnologia: a discursividade da rede 
(de sentidos). São Paulo: Hucitec, 2012.

______. COELHO, André. V de Vinagre. A produção de imagens 
humorísticas sobre as manifestações brasileiras de 2013 nas redes 
sociais. In: Pattí, Ane Ribeiro et al. (Orgs.). Textecendo Discursos 
na Contemporaneidade. São Carlos: Pedro&João Editores, 2014.

GARBER, Elizabeth. Art Critics on Frida Kahlo: A comparison 
of feminist and non-feminist voices. Art Education, Reston, 
v. 45, n. 2, mar. 1992. Disponível em: <https://www.jstor.org/
stable/3193324?seq=1#page_scan_tab_contents>. Acesso em: 18 
mar. 2019.

INDURSKY, Freda. O Trabalho Discursivo do Sujeito entre o 
Memorável e a Deriva. In: Dossier Analisys del Discurso en 
Brasil: teoria y práctica. Signo y Seña: Revista Del Instituto 
de Linguística, n. 24. pp. 21-34. Facultat de Filosofia y Letras 
(UBA), 2013. Disponível em: <https://studylib.es/doc/8207117/
dossier--%E2%80%9Can%C3%A1lisis-del-discurso-en-brasil--
teor%C3%ADa-y-pr%C3%A1ct>. Acesso em: 09 set. 2018.

______. A memória na cena do discurso. In: INDURSKY, Freda; 
MITTMANN, Solange; FERREIRA, Maria Cristina Leandro Ferreira. 
(Org.). Memória e História na/da Análise do Discurso. Campinas: 
Mercado de Letras, 2011, p. 67-89.



61

LAGAZZI, Suzy. O recorte significante da memória. In: INDURSKY, 
Freda. et al (orgs). O Discurso na contemporaneidade: 
materialidades e fronteiras. São Carlos: Editora Claraluz, 2009. p. 
67-78.

ORLANDI, Eni Pulcinelli. Discurso em Análise: Sujeito, Sentido, 
Ideologia: Campinas, SP: 2012.

_____. Análise de Discurso: Princípios e procedimentos. Campinas: 
Pontes, 1999.

PÊCHEUX, Michel. Delimitações, Inversões. Deslocamentos. 
Cadernos de Estudos Linguísticos. Campinas, n.19, p. 7-24. 
1990. Edição original: 1982.

______. Papel da memória. In: ACHARD, Pierre. et al. Papel da 
Memória. 4. ed. Campinas: Editora Pontes, 2007.

______. Ler o arquivo hoje. In: ORLANDI, E. P. Gestos de Leitura: 
da História no Discurso. Campinas/SP: Editora da Unicamp, 1997.

______; FUCHS, Catherine. A Propósito da Análise Automática do 
Discurso: Atualização e Perspectivas (1975). In: GADET F.; HAK, 
T. (Orgs.). Por uma Análise Automática do Discurso: uma 
introdução à obra de Michel Pêcheux. Trad. de Bethania S. Mariani 
(et al). 3. ed. Campinas: Unicamp, 1997.

SOARES, Alexandre Ferrari et all. (orgs). Discurso, Resistência 
e.... Cascavel: Edunioeste, 2015.



62

LETRAMENTO CRÍTICO NO ENSINO DE LÍNGUA 
INGLESA: UMA ANáLISE DISCURSIVA DA 

PLATAFORMA KAHOOT

Iasmin Maia Pedro1

Fabiana Biondo2

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

inTroDução

A contemporaneidade trouxe consigo a ascensão de um 
mundo globalizado, capaz de estimular a rapidez da conexão entre 
pessoas de diferentes partes do mundo, acesso e disseminação 
de novas informações, por meio de tecnologias digitais. Tais 
aspectos atingiram rapidamente o âmbito educacional e, por isso, 
o uso de plataformas virtuais para o ensino e a aprendizagem tem 
sido uma constante.

A discussão sobre o uso de tecnologias digitais na 
educação foi formalizada por um grupo de estudiosos de 
linguagem em 1996, o New London Group, que tratou do 
que chamamos a pedagogia dos multiletramentos. Estes 
são caracterizados pela multiplicidade cultural da sociedade 
contemporânea e pela “multiplicidade semiótica de constituição 
dos textos” (ROJO, 2012.p.13), tendo em vista a possibilidade de 
levar à escola as Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(doravante TICs), sobretudo digitais. Nas discussões sobre as 
relações entre letramentos, ensino de línguas e tecnologias, 
emerge também o que se convencionou chamar de letramentos 
críticos, uma perspectiva que volta seu olhar para um ensino de 
1 Graduanda em Letras Português e Inglês na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
PIVIC e estudante do Grupo de Pesquisa Práticas de Letramento Multi/Hipermidiáticas- 
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2 Profa. Dra. da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e líder do Grupo de Pesquisa 
Práticas de Letramento Multi/Hipermidiáticas- CNPq. fabibiondo@gmail.com. 
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línguas atento aos multimodos e mídias na produção de sentidos 
e aos aspectos críticos de tal atividade. Assim, entendemos que, 
para além das multiplicidades de recursos tecnológicos vigentes 
na sociedade, pode-se pensar a aprendizagem crítico-reflexiva 
para a formação do aluno-cidadão, dentro de uma sociedade cada 
vez mais globalizada e por vezes pouca crítica e conhecedora das 
problemáticas sociais (ROJO, 2012; JANKS, 2013).

Em um gesto de análise, procuramos pensar nesses 
aspectos do letramento crítico e do campo aplicado dos estudos 
da linguagem aliados à teoria da posição-sujeito da Análise 
do Discurso francesa e nos propomos analisar a plataforma 
virtual Kahoot, atualmente bastante utilizada para o ensino e 
aprendizagem de L2 (língua inglesa). Como parte de um estudo 
mais amplo, no qual também é analisado o uso da plataforma 
em escolas de língua inglesa da cidade de Campo Grande-MS, a 
discussão busca preencher uma lacuna visível a partir da revisão 
de publicações feitas sobre a Kahoot.

Em geral, tais publicações amparam-se no conceito de 
“gamification”, focalizando técnicas que possibilitam a criação 
de ambientes de jogos, em uma perspectiva de desafios e 
recompensas cada vez mais utilizada como metodologia em 
sala de aula, segundo Junior (2017). Ao tratar da temática, Flora 
Alves (2015) define esse conceito, também, como “a utilização 
de mecânica, estética e pensamento baseados em games para 
engajar pessoas, motivar ação, promover a aprendizagem 
e resolver problemas” (ALVES, 2015.p.98. Grifos nossos), 
característico da sala de aula de um curso de idiomas particular.

Observamos, assim, que muitos dos artigos e teses 
produzidos e publicados a respeito da Kahoot – Canal (2017); 
Junior (2017)e Gazotti-Vallim et al (2017), entre outros – detém-se 
tão somente nos aspectos tecnológicos, na velocidade e no papel 
da plataforma como um objeto de ensino. Conforme propõe 
Gazotti-Vallim et al (2017), a pesquisa apresentada em seu artigo 
poderia ser estendida para abranger o aspecto crítico reflexivo na 
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aprendizagem. Segundo a autora, 

[...] apesar de as atividades propostas 
terem fornecido uma oportunidade para o 
desenvolvimento da aprendizagem significativa, 
notamos que as questões ficaram restritas ao 
conhecimento factual. [...] A nosso ver, seria 
interessante investigar como a plataforma 
digital Kahoot poderia ser utilizada para 
fomentar a reflexão. [...] como ferramenta 
para o desenvolvimento de uma aprendizagem 
crítico-reflexiva. (GAZOTTI-VALIM, 2017. p. 14)

Apesar dessa proposição, verificamos que a necessidade 
de uma “pedagogia para uma cidadania ativa, centrada em 
aprendizes como agentes de seus próprios processos de 
conhecimento” (MENDONÇA, 2017.p.46) não parece estar ainda 
contemplada nos estudos sobre a Kahoot mencionados, nos 
quais não identificamos releituras das teorias educacionais mais 
recentes, que cedem lugar a teorias dos anos 90 e meados de 
2000. 

Tendo em vista a possibilidade de romper com aspectos 
tradicionais do ensino de língua inglesa, não só na dimensão 
tecnológica, mas também em sua conotação crítica, bem 
como na contrapartida do aspecto competitivo característico 
da “gamification”, pretendemos olhar para a Kahoot por meio 
da análise da possibilidade da aplicação das perspectivas de 
letramento crítico (critical literacy education) e da posição-sujeito 
via potencialidades (affordances) da plataforma. 

1 rEFErEnciAl TEórico-AnAlíTico

Na perspectiva dos letramentos críticos, são levadas 
em conta quatro dimensões que devem ser analisadas juntas, 
pois funcionam em conjunto para a promoção dessa pedagogia. 
Quando uma se sobressai à outra, a estrutura é quebrada, mas, 
trabalhadas juntas, tornam possível enfrentar grandes desafios 
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postos à sociedade (JANKS, 2013, p.225). As quatro dimensões são 
o poder, a diversidade, o acesso e o design/redesign, todas elas

organizadas a partir de uma leitura cuidadosa 
da literatura em uma série de áreas relacionadas 
à educação - anti-racismo, branquitude, 
feminismo, pós-colonialismo, orientação sexual, 
linguística crítica, pedagogia crítica, abordagens 
socioculturais e críticas para letramento e 
análise crítica do discurso. (JANKS, 2013.p.225. 
Tradução nossa)3

Levando em conta as áreas citadas e sua relação com 
a educação, a promoção de ambientes que levem em conta 
os letramentos críticos, para Janks (2013), se dá pela união das 
quatro dimensões, pois, se o poder de uma instância (professor, 
escola, estado, por exemplo) se sobressai, mantém a força de 
exclusão e diminui a importância da diversidade, que considera 
brancos, negros, homens e mulheres, por exemplo, convivendo 
em harmonia. Tais aspectos se unem a um contexto de ensino que 
permite o acesso à educação, a configuração da aprendizagem 
(design) e a reconfiguração desse aprendizado no indivíduo 
(redesign), detentor de uma cultura, história e formação pessoal 
que precisam ser consideradas e tomadas como base no processo 
de aprendizagem.

Assim, o participante desse ambiente é capaz não apenas 
de ler o “mundo” que lhe é ofertado, pensando como uma 
metáfora para o conteúdo ensinado, mas relê-lo a partir de seu 
lugar, como agente capaz de identificar e de lidar com as relações 
de poder, com a diversidade, o acesso, o design e o redesign das 
sociedades e suas problemáticas atuais criticamente.
3 This framework includes four dimensions: power, diversity, access and design/redesign 
distilled from a careful reading of the literature in a range of related areas as they per-
tain to education – anti-racism, whiteness, feminism, post-colonialism, sexual orientation, 
critical linguistics, critical pedagogy, socio-cultural and critical approaches to literacy and 
critical discourse analysis. While the dimensions themselves are not new, what is new is 
the theorization of their interdependence. This was achieved by considering the effects of 
focusing on any one of these dimensions without any one of the other dimensions.(JANKS, 
2013. p. 225)
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Tais características do letramento crítico operam de 
forma mais ampla que a ideia de gamification, uma vez que 
esta limita-se à ação de “aprender a partir dos games, encontrar 
elementos dos games que podem melhorar uma experiência 
sem desprezar o mundo real” (ALVES, 2015, p.30), sem levar em 
conta os aspectos críticos dessa aprendizagem. Para a autora, 
essa é uma das metodologias mais recorrentes nos últimos anos, 
que toma por base a aprendizagem de conteúdo, por meio da 
diversão que permite a motivação do aprendiz e promovendo seu 
engajamento frente a atividade de game.Assim, a promoção de 
ambientes gamificados tem por objetivo o alcance de resultados 
de aprendizagem a nível conteudístico, diretamente ligada à 
motivação dos indivíduos para o desenvolvimento de determinada 
atividade. 

Estabelecendo nosso diálogo teórico com a Análise do 
Discurso de vertente francesa, somos levados a pensar na posição-
sujeito (PÊCHEUX, 1975) assumida pelos envolvidos no contexto 
de ensino e aprendizagem, a partir do uso de plataformas como a 
Kahoot. Se relacionamos tal posição à ideia de gamification, tem-
se um aluno-sujeito que pode apreender o jogo em sala de aula 
como uma brincadeira, uma diversão, ou seja, algo exterior ao 
contexto de aprendizagem formal e, por vezes, mais interessante/
motivacional. Já o professor, nessa perspectiva, seria o sujeito 
capaz de promover um ambiente de aprendizagem diferenciado 
do tradicional.

Levando em conta que, “na compreensão de um sujeito 
histórico-social, o sujeito enuncia a partir de uma anterioridade, 
um lugar delimitado na história, que constitui o nosso dizer” 
(AZEVEDO et al, 2014.p.18), o sujeito professor estaria interpelado 
por um contexto de globalização, assim como o aluno, que já nasce 
nesse espaço de tecnologias digitais, mas, ainda mais, por um 
contexto de escola de idiomas que possui um processo de ensino 
preestabelecido.Ao mesmo tempo,o ideário de motivação frente 
ao ensino de língua inglesa em um contexto de globalização é ainda 
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mais fortalecido por uma população que possui “um imaginário 
social da língua inglesa como um bem de consumo necessário, 
pois está diretamente relacionado à ascensão econômica e a um 
status sócio cultural privilegiado” (FORTES, 2013. s/p).

Então, o uso de recursos digitais como a Kahoot, que 
promovem uma aprendizagem tida como rápida e que acompanha 
o mundo globalizado e seus avanços são significativos para venda 
do produto (aulas particulares) aos consumidores:

[...] os sintagmas “processo de globalização”, 
“mundo cada vez mais dinâmico e sem 
fronteiras” e “cidadão do mundo e para o 
mundo” funcionam na evidência de um 
contexto “propício” para uma educação 
“bilíngue”, evocando uma identificação com o 
discurso da globalização, processo tido como 
uma “verdade admitida” (FOUCAULT, 2004) 
produzida pelas/nas formações ideológicas da 
sociedade de mercado. (FORTES, 2013.s/p)

Esses aspectos vão na contramão da aprendizagem crítico-
reflexiva que aqui buscamos defender, pois, levando em conta o 
fato de que escolas de idiomas são ambientes de aprendizagem 
e formação de indivíduos, a posição-sujeito (PÊCHEUX, 1975) 
assumida pelo professor seria a de alguém capaz de utilizar os 
recursos virtuais como ferramenta mediadora da aprendizagem, 
não como fim em si mesma. E a dos alunos, de indivíduos de fato 
participantes e responsáveis pelo contexto de aprendizagem, uma 
posição de co criadores não apenas de sua própria aprendizagem, 
mas da de seus colegas e em perspectiva de redesign (JANKS, p. 
2013).

2 MoviMEnTo DE AnÁlisE

O Kahoot é uma plataforma de jogos de aprendizagem 
com versão gratuita que pode ser acessada no site https://kahoot.
it/ (FIGURA 1), por meio de qualquer dispositivo eletrônico, caso 
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haja acesso à internet. Pode ser utilizada tanto por professores 
quanto por alunos, que podem encontrar jogos prontos ou criar o 
seu próprio jogo em ambos os perfis (de professor ou de aluno – 
interface FIGURA 3). Todos os jogos podem ser filtrados conforme 
o interesse de cada usuário e, para ter acesso aos jogos já criados 
ou criar um novo deve-se realizar login em https://create.kahoot.
it/login (FIGURA 2). Para explorar suas funcionalidades, são 
necessárias duas telas diferentes – uma para o professor (data 
show) e outra para o aluno (celular), por exemplo. 

           
FigurA 1: Interface do jogador

Fonte: arquivo pessoal Iasmin Maia
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FigurA 2: Interface do criador

Fonte: arquivo pessoal Iasmin Maia

FigurA 3: Interface inicial da plataforma

Fonte: arquivo pessoal Iasmin Maia

Acessando a plataforma, o usuário pode escolher um 
jogo pronto, a partir de um determinado tema (FIGURA 4) e ainda 
filtrar as características desse jogo (FIGURA 5). As opções de filtro 
estão relacionadas aos tipos de logins, que podem realizados 
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– professor, aluno, empresários ou perfil social –, à finalidade da 
criação – ou seja, se é para uma atividade escolar ou para um 
evento em uma empresa – ao tipo de jogo e à língua (inglesa ou 
outras). Vence a maioria dos tipos de jogo quem obtiver o maior 
número de acertos e em menor tempo.

FigurA 4: Jogo filtrado

Fonte: arquivo pessoal Iasmin Maia

FigurA 5: Opções de filtro

Fonte: arquivo pessoal Iasmin Maia
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Na criação do jogo, o professor pode escolher entre as 
opções quiz (perguntas de múltipla escolha), jumble (ordenação de 
sentenças), discussion (para realização de debates ou perguntas 
abertas) e survey (perguntas sem atribuição de tempo, apenas 
para verificação de aprendizagem). Além dessas ferramentas, ao 
escolher o jogo a ser executado, o usuário pode optar pela versão 
team ou classic, ou seja, se a jogada será em grupo ou individual, 
respectivamente.Assim como todas as ferramentas dependem 
da escolha de quem as manuseia, o tipo de aprendizagem a ser 
ofertada vai depender do professor, no caso dos perfis ligados ao 
contexto educacional, aqui focalizados.

2.1 ANáLISE DAS FERRAMENTAS OFERTADAS

Para a análise da plataforma, criamos dois tipos de login, 
um como professor e outro como aluno. Em seguida,analisamos 
as dimensões de todas as opções de jogos (quiz, jumble, discussion 
e survey). O tipo de login não afeta o filtro que pode ser realizado, 
ou seja, é possível acessar a plataforma como professor, mas 
filtrar o jogo como criado por um aluno. Então, para que fosse 
possível analisar jogos criados exclusivamente por professores, 
acessamos a plataforma como “professor” e filtramos o jogo 
como “criado por professor”. O mesmo processo ocorreu com os 
criados pelos alunos.

Primeiro, escolhemos como tema para busca de jogos o 
nome de uma escritora contemporânea de literatura de língua 
inglesa, Chimamanda Ngozi Adichie, reconhecida por sua luta 
frente às causas sociais, como o preconceito, o racismo e o papel 
da mulher na sociedade – de modo a já direcionar o nosso olhar 
para a aprendizagem baseada na perspectiva dos letramentos 
críticos (JANKS, 2013). Em seguida, filtramos o jogo como professor, 
do tipo quiz e em inglês. A partir disso, apareceram diversos jogos, 
mas, por questão de espaço, escolhemos analisar aqui apenas os 
dois primeiros – um por se tratar da escritora alvo da busca e o 
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outro por ter como título uma de suas palestras mais famosas 
no TED talks, “The dangerof a single story”4. Com um computador 
e um celular em mãos, já que são necessárias duas telas para a 
execução do jogo, executamos e analisamos os dois jogos. 

Em geral, as perguntas do primeiro jogo eram 
relacionadas à vida e obra da escritora, como no exemplo das 
figuras 6 e 7, apontando para uma perspectiva conteudística de 
aprendizagem. No entanto, haviam perguntas relacionadas à 
causas sociais defendidas por Chimamanda, de modo a acenar 
para uma perspectiva crítica de ensino de língua inglesa, e para a 
necessidade de que o aluno assuma posição-sujeito engajado em 
aspectos críticos da sociedade globalizada (FIGURA 8).

FigurA 6: Pergunta do Quiz

Fonte: arquivo pessoal Iasmin Maia

4 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg. Acesso em: 09 
mar 2019. 
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FigurA 7: Pergunta do Quiz

Fonte: arquivo pessoal Iasmin Maia

FigurA 8: Pergunta do Quiz

Fonte: arquivo pessoal Iasmin Maia

Usando novo filtro e alterando o tema da busca para 
o título da palestra da escritora, encontramos perguntas muito 
semelhantes às que apresentamos. Consideramos, portanto, tais 
perguntas representativas do corpus como um todo. Em geral, tais 
perguntas 

eram voltadas para a discussão levantada no vídeo e 
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poderiam proporcionar o desenvolvimento da criticidade nos 
alunos, a depender do seu manuseio em sala de aula, apesar 
de ainda se tratar de um jogo de perguntas e respostas. No 
entanto, se o jogador não tivesse assistido ao vídeo, não poderia 
responder com exatidão ao quis, o que nos leva a já observar que 
a plataforma, por si só, não garante a promoção do letramento 
crítico, embora possa ser ambiente favorável para tanto.

 Cabe notar, ainda, que as respostas possibilitadas 
pela ferramenta são de tipo limitada, não favorecendo a 
discussão mais ampla e crítica das questões, não obstante o 
fato de selecionarmos para análise uma palestra de natureza 
extremamente crítica. Desse modo, fica complicado para o jogador, 
no caso o estudante de língua inglesa, assumir uma posição-
sujeito para além da que se relaciona ao aspecto de treinamento 
do inglês para o mercado, no escopo da globalização.

Quando o filtro é alterado para o tipo jumble, com o 
mesmo tema, não aparecem jogos voltados especificamente para 
a escritora, mas sobre a temática “estereótipos” e outros assuntos 
aleatórios e distintos do tema. No que se refere à temática 
estereótipos (FIGURA 12), inferimos sua relação com a palestra de 
Chimamanda, uma vez que esta fala sobre o perigo de criarmos 
uma única história sobre um tema, de olharmos para uma 
questão de apenas uma perspectiva (cf. vídeo, disponível no link 
apresentado anteriormente). Nessa opção, analisamos um jogo 
que aborda o islamismo e o papel da mulher (FIGURA 9). Nele, 
porém, a ideia é apenas ordenar mecanicamente as sentenças e 
as informações são bastante rasas, apesar de algumas sentenças 
demonstrarem ter ocorrido uma primeira discussão, no ambiente 
de jogo, pois uma está relacionada a tópicos que não pertencem 
ao jogo, mas a algo discutido em algum momento da jogada 
(FIGURAS 10 e 11). 
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FigurA 9: Jogo do tipo jumble

Fonte: arquivo pessoal Iasmin Maia

FIGURA 10: Ordenar tópicos discutidos

Fonte: arquivo pessoal Iasmin Maia.
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FIGURA 11: Pessoas do ambiente de jogo

Fonte: arquivo pessoal Iasmin Maia

FIGURA 12: Escritora nigeriana

Fonte: arquivo pessoal Iasmin Maia

No filtro discussion, ainda com o mesmo tema, o único 
jogo listado possuía uma pergunta que relacionava o tema à 
comunidade surda. Esse jogo possuía um tempo maior para 
selecionar a opção desejada como resposta;não havia resposta 
certa, já que não é exibida na plataforma como nos outros tipos, 
mas, ainda assim, com alternativas (FIGURA 13). É possível que 
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o ranking dos vencedores ao final esteja relacionado ao tempo 
que cada um levou para responder (FIGURA 14), uma vez que 
essa ferramenta ainda permaneceu no jogo. Nessa opção, optou-
se por utilizar a versão team do Kahoot, para verificar possíveis 
diferenças da classic, porém as dimensões continuam as mesmas, 
só diferem no fato de que é necessário um dispositivo eletrônico 
para cada grupo, não para cada indivíduo. 

De todo modo, uma vez mais, não identificamos abertura 
da própria ferramenta para uma discussão crítico-reflexiva sobre 
a temática, dado que a simples seleção de respostas não garantiria 
esse tipo de aprendizagem. Retomando nossa discussão sobre a 
necessidade de o professor assumir, nesse cenário, uma posição-
sujeito alinhada à criação de um ambiente que agregue as 
quatro dimensões do letramento crítico, possibilitando inclusive 
aos alunos o assumir de posição para além do reconhecimento 
dos aspectos linguísticos da língua inglesa, ficam evidentes as 
limitações tecnológicas da Kahoot para tanto.

FigurA 13: Pergunta no tipo discussion

Fonte: arquivo pessoal Iasmin Maia
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FigurA 14: Ranking de ganhadores

Fonte: arquivo pessoal Iasmin Maia

Por fim, analisamos o jogo o survey, com o mesmo tema. 
Esse tipo é semelhante ao discussion, pois não possui alternativas 
“corretas”, já que se trata de um diagnóstico, e não possui ranking 
de ganhadores, mesmo estipulando tempo de resposta. as 
questões tematizavam sobre  as ameaças construídas por meio 
dos estereótipos e também parecem partir de uma discussão 
prévia, pois uma das questões se refere a um vídeo assistido 
e ele não está no jogo. Mantém-se, dessa forma, as mesmas 
observações sobre posição-sujeito e desenvolvimento crítico da 
aprendizagem identificadas no jogo anterior.
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FigurA 15: Interface do jogo

Fonte: arquivo pessoal Iasmin Maia

FigurA 16: Não há resposta certa

Fonte: arquivo pessoal Iasmin Maia
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FigurA 17: Não há ranking

Fonte: arquivo pessoal Iasmin Maia

2.2 CONCEPÇÕES TEÓRICAS A PARTIR DA ANáLISE

A partir das análises apresentadas, é possível pensar no 
conceito de affordances (LEE; MCLOUGHLIN, 2007) para discussão 
das potencialidades da plataforma enquanto tecnologia utilizada 
para aprendizagem, pois “uma affordance é uma ação que pode 
ser potencialmente executada por um indivíduo em seu ambiente, 
utilizando uma determinada ferramenta” (LEE; MCLOUGHLIN, 
2007, p. 666. Tradução nossa)5. O Kahoot é uma ferramenta para 
ser utilizada pelo indivíduo, com ou sem o auxílio de um professor, 
desde que tenha as duas telas, para agir em um ambiente de 
aprendizagem.

Suas dimensões possibilitam o uso das multisemioses, por 
meio das cores, das imagens, dos vídeos e dos sons utilizados para a 
construção de aprendizagem, característica dos multiletramentos 
(ROJO, 2012), mas, no que se refere à construção do letramento 
crítico e uma total abrangência das affordances, outros aspectos 
necessitam ser levados em conta, pois, no letramento crítico, 

5 An affordance is an action that an individual can potencially perform in their environment 
by using a particular tool (LEE; MCLOUGHLIN, 2007, p. 666).
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os sentidos não são “dados” por uma 
realidade independente do sujeito: eles 
são construídos na cultura, na sociedade, na 
língua. Isso significa dizer que a língua, que 
tem sua existência nas práticas sociais, é um 
espaço ideológico de construção e atribuição de 
sentidos, o que se dá num processo enunciativo 
sempre contingente (JORDÃO, 2013, p.73. Grifos 
nossos).

O uso de jogos como os mencionados possibilitam o 
contato com uma cultura diferente, com a literatura e os aspectos 
sociais vivenciados pela escritora, por meio da aprendizagem da 
língua inglesa (L2), mas de forma ainda mecanicista, se utilizados 
por si só, pois não levam em conta as histórias únicas (“The 
dangerof a single story”, conforme Chimamanda) vivenciadas, no 
dia-a-dia, pelos alunos ou a sua capacidade de opinar e falar do 
seu lugar, visto que “na concepção de cultura segundo a noção 
de diversidade, a aprendizagem de uma língua estrangeira pode 
favorecer a promoção de uma educação crítica, conforme propõem 
as teorias de letramentos para as sociedades atuais” (MONTE 
MÓR, 2014, p. 244). Mesmo que o objetivo seja o aprendizado da 
L2, “os sentidos não são “dados” por uma realidade independente 
do sujeito” (JORDÃO, 2013, p. 73).

Ainda pensando nesse último fator, quando filtramos 
os jogos criados por estudantes, os temas são contemporâneos 
e relacionados ao seu dia-a-dia, a literatura infanto-juvenil e as 
músicas que costumam ouvir (FIGURA 18 e 19). “Considerando-se o 
potencial que a língua estrangeira oferece para o desenvolvimento 
da percepção e relação eu-outro, da possibilidade do conhecimento 
de outras culturas sem abrir mão dos valores de sua própria” 
(MONTE MÓR, 2014, p. 248), fica visível a pertinência de um 
ensino que leva em conta o ambiente no qual o aluno se insere, 
mas de forma a fazê-lo refletir a respeito dessa construção e ao 
mesmo tempo ser protagonista dela a partir do seu lugar social, 
assumindo a posição-sujeito (PÊCHEUX, 1975) como integrante do 
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processo de aprendizagem e não alvo de absorção de conteúdo. 
              

FigurA 18: Jogos produzidos por alunos 

Fonte: arquivo pessoal Iasmin Maia

FigurA 19: Jogos produzidos por alunos

Fonte: arquivo pessoal Iasmin Maia  

Dessa forma, levando em conta os tipos de jogos 
criados pelos alunos, é necessário que o professor assuma a 
posição-sujeito (PÊCHEUX, 1975) diferente daquele contexto de 
aprendizagem gamificada por si só, mas que leve em conta o 
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aluno, enquanto sujeito capaz de atualizar seus discursos, contra 
identificar as regularidades da sua formação discursiva (AZEVEDO 
et al, 2014), influenciada pelo mundo globalizado e se inserir 
ativamente e conscientemente no ambiente de aprendizagem. 
Além disso, o ambiente que leva em conta o uso da plataforma 
como fim único, reforça o ensino da língua inglesa como um “bem 
de consumo necessário” (FORTES, 2013. s/p) às sociedades atuais 
e ao aspecto mercadológico das escolas de idiomas.
 
consiDErAçõEs FinAis

Dadas as limitações de espaço e recortes estabelecidos 
no presente trabalho, observamos que dentre as opções de 
jogos ofertadas pelo Kahoot e a plataforma por si só, a que mais 
dá abertura para o desenvolvimento do letramento crítico é 
a discussion, pois nela há a possibilidade de interação entre os 
indivíduos e, por meio da discussão e troca de experiência, pode-
se falar de um determinado assunto a partir do seu lugar e de sua 
construção. Porém, apesar de não existir uma única resposta para 
a discussão levantada no jogo, fator capaz de refletir o fato de que 
em uma troca de opiniões podem existir ideias convergentes e 
divergentes, quando jogado em grupo, se acessado como team, 
é necessário um consenso, pois só podem escolher uma opção. 

Para Lee e McLoughlin (2007), partindo do conceito 
de affordances é necessário reconhecer que as tecnologias 
estão relacionadas a outras características de um contexto de 
ensino-aprendizagem para se efetivarem. Dessa forma, o uso 
da plataforma nos pareceu bastante pertinente, a depender 
da construção do ambiente em que se dá e da posição-sujeito 
(PÊCHEUX, 1975) assumida por professor e aluno no contexto 
de aprendizagem; ou seja, as suas potencialidades, por si só, 
são limitadas para o desenvolvimento do letramento crítico e 
reforçam o aspecto mercadológico do ensino de língua inglesa, 
enquanto ferramenta tecnológica propiciada pela globalização. 
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EXPERIMENTAÇÕES COM A LITERATURA E A 
ESCRITA: OS PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO NA 

FORMAÇÃO DE UMA PROFESSORA

Luciene Silva dos Santos1

Instituto Federal Sul-rio-grandense 

E assim:

O cartógrafo fica achando aquilo tudo muito 
estranho. De novo, alguém, convictamente, lhe 
explica que só assim pessoas e coisas podem 
se deslocar e render sem prejudicar a boa 
funcionalidade do todo. (ROLNIK, 2014, p.92)

Era para ser uma citação e me pareceu melhor fazer 
parecer um elo entre a autora e você, leitor. Pois foi assim que 
tudo começou. Foi tudo um estranhamento quando minhas alunas 
vieram contar suas peripécias cibernéticas. Contar que estavam 
brincando de diário nos Tumblrs e que ali estavam descobrindo 
um novo universo. Um novo encantamento. Um encantamento 
que me inquietou de forma acadêmica e que vem me afectando 
ao longo do tempo. Para alguns talvez seja um tema de pesquisa 
um tanto quanto obsoleto. Para mim um mundo de descobertas 
constantes. Uma geografia de encontros provocados por bilhetes 
e dicas dessas adolescentes que me proporciona buscar autores 
distintos para entender este problema de pesquisa: que também 
consiste em aproveitar o universo não-escolar no universo escolar 
enquanto prática e formação de professores.

Na busca de aulas mais dinâmicas e privilegiando a 
questão da multidisciplinariedade, bebia em fontes da Literatura, 
da História e dos conhecimentos gerais para fomentar minhas 
aulas. Textos que alimentassem aqueles seres aparentemente 
sedentos de conhecimento, em profundo articular com a vida e em 

1  Mestranda do Instituto Federal Sul-riograndense. Campus de Pelotas
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construção de pensamentos e ideais. Trabalhar com adolescentes 
é uma experiência muito boa, é muita vida! E assim, ia em busca 
de textos para que assim construíssem suas outras subjetividades 
e construíssem seus saberes. Tarefa nada fácil, pois nem sempre 
há disposição para entrar em contato com opiniões contrárias a 
nossa; mas essa era a proposta: pensarmos em diversos tópicos 
sobre o mesmo assunto. Lembro com carinho do dia em que 
levei o filme Coco antes de Chanel para a sala de aula. O assunto 
era a condição da mulher na sociedade, e para isso pensei neste 
artefato para ilustrar a evolução feminina. Os comentários foram 
variados, mas em especial das meninas que naquele dia decidiram 
levar a sério a vida acadêmica, a questão do Enem em suas vidas 
(era uma turma de terceirão) e a questão de ser independente. Foi 
transformador para mim e para eles. 

Essas experiências com a juventude – enquanto professora 
do Ensino Fundamental e Médio – me proporcionaram iniciar 
um processo de amadurecimento acadêmico, me provocaram a 
pensar em um Mestrado. Qual o contato, o fruir entre a minha 
trajetória e o universo construído por eles? Pensando nessas 
questões dei corpo a um projeto antigo e altamente encantador: 
unir esse universo jovem e a Internet. O que o mundo digital pode 
nos provocar em relação ao pensamento e ao escolar? Também 
pensei em participar do processo, pois estar nele é enriquecedor 
e transformador. Sendo assim, também criei minha página digital 
para entender tais processos, como funciona o jogo. 

Já não era mais a mesma. Ser outra pode ser apavorante 
e fascinante. Estar em construção com eles é uma experiência 
potente, parece estarmos numa constante transformação. 
Segundo Deleuze (2005), ao escrever sobre a obra de Foucault, 
nos diz que

O que é preciso colocar, então, é que a 
subjetivação, a relação consigo, não deixa de se 
fazer, mas se metamorfoseando, mudando de 
modo, a ponto do modo grego tornar-se uma 
lembrança bem longínqua. Recuperada pelas 
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relações de poder, pelas relações de saber, 
a relação consigo não para de renascer, em 
outros lugares e em outras formas. (p.111)

Pensando assim, há um processo de subjetivação – um 
criar novo pensamento – presente nesse processo de ensino-
aprendizagem: tanto nos alunos quanto na professora. Eles 
são afetados pelos artefatos apresentados por mim em sala de 
aula na sua construção de novos conhecimentos – ou outros 
conhecimentos – assim como eu me transformo em contato com 
eles. Seja no real, seja no digital, onde as fronteiras misturam-se 
e diluem-se.

A escolha do tema de pesquisa dá-se também com os 
Tumblrs – artefato digital – uma plataforma digital criada em 
2007 que permite a inserção de textos, músicas, vídeos e áudios, 
permitindo também aos usuários a criação de textos e publicação 
de imagem, outros textos, vídeos, áudios, links e citações. Não há 
a necessidade de reciprocidade nos laços entre os participantes, 
mas, por outro lado, pode ser utilizado também como uma rede 
social. Percebi que era um artefato utilizado pelos alunos – na 
maior parte meninas – para expressarem suas subjetividades. 
Uma outra linguagem, uma outra expressão de extimidade2. 
Partimos daqui e ao longo do processo de escrita a dissertação 
foi navegando também por outros caminhos, como afluentes de 
um rio. E nesse processo de subjetivação vou me reconstruindo, 
vou construindo um outro “eu”, uns outros “eus”, de acordo com 
as movimentações digitais e a vida que

Sendo condições, elas3 não variam 
historicamente, mas variam com a história. O 
que elas apresentam, com efeito, é a maneira 
através da qual o problema se coloca em tal 

2 SIBILIA, Paula. O show do eu: a intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: Nova Fron-
teira, 2008.
3 Elas quem? Aqui nesta citação Gilles Deleuze refere-se às condições de formação do ser 
(que correspondem ao saber, ao poder e ao si), onde faço uma aproximação com as trans-
formações, os devires que o digital e a vida podem fazer na formação de um professor
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formação histórica: que posso eu saber, ou que 
posso ver e enunciar em tais condições de luz 
e de linguagem? Que posso fazer, a que poder 
visar e que resistências opor? Que posso ser, 
de que dobras me cercar ou como me produzir 
como sujeito? (DELEUZE, 2005, p. 122)

Realmente a questão da dúvida em um pequeno 
momento me permeou: deveria eu participar deste novo 
universo? Tão logo repensado e acreditado: não estaria na hora 
de uma reinvenção profissional e pessoal? Afinal, as forças são 
uma constante na vida. Me rendi. Acompanhar as produções de 
subjetividade no ambiente digital pode ser pensado como um 
grande exercício literário, um exercício também de pensamento. 
E neste exercitar o pensamento e pensar em formação que 
transformações foram acontecendo: ao longo dos estudos outros 
artefatos foram tornando-se dispositivos que experimentei e 
cartografei; compreendendo que as experimentações na vida 
acadêmica afectam também a nossa formação... processos de 
subjetivação que vão acontecendo ao longo do caminho. Assim 
como a literatura e a arte que ganharam espaço nos Tumblrs: um 
artefato digital que me permite pensar em subjetivar também.

Estamos em troca mútua. Enquanto tento provocar 
novos olhares sobre o mesmo assunto e assim produzir novas 
subjetividades, tentando deixar-me afetar pelas forças do lado de 
fora e provocar uma dobra no meu pensamento e quiçá de meus 
alunos, ao mesmo tempo sou provocada por eles e pelo mundo: 
eles, em algum momento, compõem a linha de fora que produzem 
relação comigo produzindo novos modos de subjetivação. Meus 
estratos, meus modos mais rígidos de ser, sendo penetrados por 
outras forças, como a literatura e a poesia, outros modos de vida, 
por outras realidades. As forças penetram em meu corpo, me 
transformam e isso me faz ser uma outra, afetando a pesquisa. 
Conforme a cartografia foi se movimentando outras forças foram 
ganhando vida, um processo onde a literatura afectou minha 
escrita, tornando-a mais lírica. Um lirismo toma conta de meus 
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pensamentos e a escrita ganha um outro viés, com recursos 
estilísticos que buscam dar sonoridade e cadência ao texto. Agora 
vivo um it, um instante-já que me faz pensar em outras práticas, 
em outros mundos. Um exercício de pensar a prática pela própria 
prática. Parece que estou fazendo filosofia.

Sendo assim, a proposta da dissertação consiste em 
cartografar algumas experiências com o Tumblr, o Youtube, o 
seminário, a sala de aula e em grande parte a literatura se fez 
presente, tornando a escrita mais lírica, e criar possibilidades 
de trazer o “não escolar” (o que não era considerado parte do 
currículo) para a escola. Enquanto a cartografia vai se desenhando 
também vão sendo trazidos os processos de subjetivação 
sofridos pela cartógrafa durante as experimentações com os 
Tumblrs, as escolhas e transformações a partir do que me afecta. 
Uma possibilidade de utilizar o não escolar no ambiente escolar. 
Uma proposta de utilização do universo da rede digital que 
tanto atrai aos jovens (e a nós, educadores) enquanto auxiliador 
do processo educacional e por que não dizer, de criação de 
mundos. Apaixonar-se pelo trabalho foi uma grande experiência 
provocada e proporcionada pela pesquisa. Acreditar torna-se 
fundamental. Acreditar na pesquisa e nas subjetivações que ao 
longo do caminho vão sendo experienciados. Dias de escritas, 
dias de silêncio. O aprendizado é constante e encantador. Está 
sendo apaixonante dissertar, onde experimento também uma 
nova escrita: juntamente com a literatura tento desequilibrar 
estruturas gramaticais, uma vez que um lirismo toma conta de 
minhas escritas atravessando modos rígidos de escrever um texto 
acadêmico.

Pensando assim, cartografar estes universos tornou-se 
uma grande aventura, uma aventura educacional que nos conecta 
à vida. Principalmente em tempos de conexão constante, quando 
estamos muito mais inclinados ao universo das redes digitais 
que tanto atrai nossas atenções: onde publicações provocam 
a criação de outros pensares, são grandes dispositivos de 
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subjetividades dentro e fora da escola – entendemos dispositivo 
enquanto um conceito desenvolvido por Michel Foucault, onde o 
dispositivo é a rede de relações que podem ser estabelecidas entre 
elementos heterogêneos (CASTRO, 2009, p.124) – no nosso caso a 
literatura nos ambientes e sendo o digital, o Tumblr um artefato 
digital que também permite provocar subjetivações. Assim, o 
dispositivo assume uma função estratégica, podendo responder 
a uma urgência. Em nossa pesquisa nossa estratégia é utilizar 
a literatura nos diferentes espaços enquanto um dispositivo 
provocador de processos de subjetivação, oferecendo um novo 
campo potente de saber, de sentir a literatura, o digital, a vida, 
que pode justificar uma prática: a prática de si na formação de 
um professor. O dispositivo é movido por forças heterogêneas 
que podem modificar formas do pensar e essas forças foram 
ganhando mais vida ao longo da pesquisa, movimentando-a. 
Forças experimentadas e cartografadas que afetaram a minha 
formação: iniciamos experimentando nos Tumblrs e ao longo dos 
dias, dos meses, outros dispositivos afectaram nossa escrita.  Um 
grande convite à problematização deste outro mundo no qual 
estamos inseridos e conectados e do qual nossas forças afectam 
outras forças e experimentações. 

 Neste processo de amadurecer o problema de 
pesquisa, a investigação, e pensar em escolhas bibliográficas, um 
grande movimento foi sendo feito: partindo de experimentações 
digitais, algumas delas com a literatura, pensamos em uma 
formação do professor em devir. Um vir a ser um outro subjetivado 
não só pelo ambiente digital e então pensar em micropolíticas 
no ambiente escolar. Romper estruturas na escrita, onde deixo 
o rigor das estruturas linguísticas e penso numa escrita mais 
poética e libertadora, pensando em provocar sensações e 
pensamentos em quem nos lê; e, talvez, criar fendas na educação 
também lhes parece encantador? Onde sentimos a fenda como 
uma aproximação entre a vida e a escola, num fruir de modos de 
ser, de modos de vida. Uma estética de vida.
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Pensando em romper estruturas, desconstruo um pouco 
da rigidez do processo com o uso da Literatura. Além de ser um 
dispositivo que potencializa nossas publicações também no Tumblr 
para provocar pensamentos, assim como em outros espaços, 
novas formas de pensar e também experimentar literatura, 
também sou provocada. E exatamente por ser provocada, pois 
o experimentar leitura de obras literárias acompanhou todo o 
processo de amadurecimento da pesquisa, desde quando era 
aluna especial, que trago para a escrita pequenos fragmentos, 
versos que costuram nosso texto em um todo. Fragmentos que 
alinhavavam o texto e produziam dobras no meu pensamento 
ao longo do processo e nas experimentações cartografadas: 
experimentando a vida, numa coexistência entre teoria e vida: 
onde começa e onde termina? Um rizoma! 

Então escrever é o modo de quem tem a 
palavra como isca: a palavra pescando o que 
não é palavra. Quando essa não palavra – a 
entrelinha – morde a isca, alguma coisa se 
escreveu. Uma vez que se pescou a entrelinha, 
poder-se-ia com alívio jogar a palavra fora. Mas 
aí cessa a analogia: a não palavra, ao morder a 
isca, incorporou-a. O que salva então é escrever 
distraidamente. (LISPECTOR, 2013, p.84)

A fuga de um pensamento representacional que me 
faz repetir estruturas e esquecer de que posso criar outras 
formas de educar, de ser e de estar no mundo. Educação 
pressupõe transformação, conforme nos diz Jorge Larrosa – uma 
transformação que pode envolver a todos que assim desejam, 
educar a si, educar o outro. Romper com pensamentos dói. Pensar 
é criar e tudo isso pode ser dolorido também. Nem tudo são 
flores. Mas afinal, onde estão as flores? E nas primeiras páginas 
experimentadas de Jorge Larrosa percebo que 

Se alguma coisa nos anima a escrever é a 
possibilidade de que esse ato de escritura, essa 
experiência em palavras, nos permita liberar-nos 



93

de certas verdades, de modo a deixarmos de ser 
o que somos para ser outra coisa, diferentes do 
que vimos sendo. (LARROSA; KOHAN, 2004, p.5)

Acredito que as flores sejam o próprio processo, muitas 
vezes acompanhadas de espinhos. As flores florescem e florescer 
implica em espera e cultivo. E assim vamos cultivando ao longo 
do caminho. 

O atrever. Viver já me parece um grande atrevimento. 
Escolher, romper, questionar. Pensar já me parece um grande 
escândalo. Sair do automatismo tão criticado e ironizado por 
Charles Chaplin em Tempos Modernos, bem como nos dias atuais, 
e criar outros modos de existência dentro de uma existência 
controlada pela mídia, pelas redes sociais, pela sociedade de 
controle, pelo governo, pelo Estado, conforme Deleuze, Guattari e 
Foucault explicitam em seus textos. Atrever-se a escrever de uma 
outra forma é uma grande aventura. Uma escrita mais convidativa, 
talvez mais próxima de quem me lê. Uma aproximação com o 
outro. Um não estar só nesse processo. Um convite à criação 
de ideias, um convite ao pensar. E pensar também como uma 
nova forma de viver no meio acadêmico, na vida. Um grande 
e escandaloso atrevimento, para alguns. Não renego a antiga 
escrita acadêmica, mais séria, mais cinza. É um outro lugar de 
escrita. Busco uma escrita que desafia as regras já normatizadas: 
trazemos fragmentos literários para desequilibrar e romper 
com o estruturalismo, onde os versos podem corroborar com 
os dizeres ou talvez também provocar sensações, pensamentos 
em quem experimenta a leitura. Um exercício poético que me 
provoca e provoca quem nos lê, pensando numa experimentação 
com a linguagem. Uma união invisível e talvez fragmentada, 
pois vivemos de pequenos instantes – os instantes-já de Clarice 
Lispector – e experiências – as experiências de Jorge Larrosa. 
E nesses pequenos encontros acadêmicos vou me refazendo 
enquanto jovem questionadora de um sistema. Para deixar de 
estar inserida e passar a ser constituidora enquanto criadora. 
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Afinal, não é isto o que nos move? Aquilo que nos impulsiona a 
uma ruptura com antigas estruturas?

Diferentemente do mapa impresso, o qual é estático, a 
cartografia para os geógrafos é um desenho que acompanha e 
constrói novos mundos, ao mesmo tempo que os movimentos 
transformam as paisagens. Essas paisagens podem ser, também, 
psicossociais, onde a cartografia acompanha o desmanchamento 
e formação de novos mundos e novos sentidos: mundos que se 
criam para expressar afetos contemporâneos, em relação aos quais 
os universos vigentes tornam-se obsoletos (ROLNIK, 2014, p.23). E 
para a construção de um novo universo, é necessário o cartógrafo 
dar língua para afetos que pedem passagem (ROLNIK, 2014, p.23), 
estando mergulhado nas intensidades e linguagens que encontra. 
Estar atento aos acontecimentos possíveis de composição da 
cartografia, pois o cartógrafo é, antes de tudo, um antropófago 
(ROLNIK, 2014, p.23), uma vez que vive a devorar diferentes 
matérias de expressão. Assim, a cartografia é o método de 
pesquisa que utilizamos para dar conta dessa empreitada. Afinal, 
que motivos temos para não participar desses afectos digitais? 
Afectos digitais que potencializaram o início da pesquisa e, aos 
poucos, fui percebendo que outros mundos também precisavam 
ser cartografados, como o YouTube, a sala de aula, o seminário, a 
palestra e o próprio Tumblr.

A cartografia enquanto método foi desenvolvido por 
Gilles Deleuze e Félix Guattari, como um princípio do conceito 
filosófico de rizoma.  Assim, buscamos referências em Mil Platôs, 
livro escrito por estes autores, onde eles referem-se à cartografia 
enquanto um acompanhar de processos em produção, percursos, 
rizomas e conexão de redes, onde o pensamento é menos uma 
representação e mais um acompanhamento da engenharia que 
é o pensamento, inteiramente voltado para uma experimentação 
ancorada no real (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.21), onde não há 
nem um mesmo sentido nem uma única entrada nem uma mesma 
entrada na experimentação cartográfica: há uma multiplicidade na 
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realidade cartografada, onde aquilo que pretensiosamente pode 
parecer o centro da organização do rizoma, não é real, porque 
rizoma não tem centro (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2010).

E assim nos encontramos neste rizoma da nossa pesquisa 
cartográfica com Tumblrs e os outros artefatos, onde uma raiz 
emaranha-se com a outra. E onde estas raízes podem nos levar ao 
longo do processo? Não há respostas afirmativas, nem negativas. 
O que há é um processo, um fluxo de intensidades e 

Do mesmo modo que reivindicamos que a 
vida esteja viva, reivindicamos também que 
a realidade seja real, ou seja, que tenha a 
validade, a força, a presença, a intensidade e o 
brilho do real (LARROSA, 2008, p.186).

Trabalhar com a proposta do método cartográfico está 
sendo encantador e inquietador: por onde começo? Enfim, muitas 
dúvidas vão surgindo ao longo do caminho que está sendo trilhado 
ao caminhar, ao pesquisar. A proposta cartográfica pressupõe 
a palavra processo, tudo é processual. E isso é muito bom, pois 
temos assim a ideia de movimento, de ritmo, de transformação. 
Num primeiro momento essa ideia pode assustar, pois se perde 
um pouco da segurança da rigidez de dados imóveis, mas ao 
mesmo tempo encanta pela ideia do movimento, pois 

o cartógrafo acompanha um processo que, se 
ele guia, faz tal como o guia de cegos que não 
determina para onde o cego vai, mas segue 
também às cegas, tateante, acompanhando 
um processo que ele também não conhece de 
antemão. (KASTRUP, 2010, p. 123) 

Consequentemente, cartografar implica um constante 
aprendizado entre escolhas éticas, estéticas e políticas, pois, 
querendo ou não, intencional ou não, demonstramos nossas 
escolhas políticas no dito, nas atitudes, nas escritas.

A cartografia exige uma ética do cartógrafo, assim como 
estar sempre à espreita dos acontecimentos, uma vez que a 
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produção de dados, de um problema de pesquisa já estava lá de 
modo virtual (KASTRUP, 2010, p.33). Para pensar em ética fomos 
em História da Sexualidade II – uso dos prazeres, também de 
Foucault. De modo algum falamos em uma sujeição aos objetos 
técnicos – modo pelo qual um indivíduo relaciona-se com uma 
regra na obrigação de pô-la em prática (FOUCAULT, 1984) – mas 
como uma possibilidade de utilizações deles. Assim, a elaboração 
do trabalho ético (FOUCAULT, 1984, p.35), assume distintas formas 
e realizando-se sobre si mesmo, não somente para estar em 
conformidade com uma regra pré-estabelecida, mas também 
para tentar uma transformação sobre si mesmo frente a sua 
própria conduta (FOUCAULT, 1984). Podemos assim, repensar 
nossa prática pela própria prática e experimentar as mídias e 
os outros artefatos juntamente com a literatura e a escrita na 
educação enquanto uma escolha ética e estética da existência, 
como diz Foucault. Por que não pensar nessa proposta? O que me 
proponho é fazer vibrar esse desejo de realidade com essas práticas e 
esses discursos que chamamos de investigação educativa (LAROSSA, 
2008, p.186).

Trabalhar com redes sociais também pressupõe a ideia de 
movimento, pois as redes não são estáticas e estão em constante 
movimento, assim como a vida. Navegar também pressupõe 
ritmo, também pressupõe movimento. Precisava habitar um 
território e, sendo assim, também criei meu Tumblr4. Sim, pois 
também estou em movimento na web, também participei desse 
fluxo, desse ritmo constante que a internet proporciona, porque

Há território a partir do momento em que 
componentes de meios param de ser direcionais 
para se tornarem dimensionais, quando eles 
param de ser funcionais para se tornarem 
expressivos. Há território a partir do momento 
em que há expressividade do ritmo. (DELEUZE; 
GUATTARI, 1997, p.121 apud Kastrup, 2010)

4 O endereço do Tumblr é: https://loulou-santos.tumblr.com
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Partindo disso, passamos ao próximo ponto: além 
de estar à espreita do que acontece, estamos também 
acompanhando processos. Processos de escolhas e de produções 
de subjetividades no ambiente virtual e na vida. Sempre que o 
cartógrafo entra em campo há processos em curso. A pesquisa de 
campo requer a habitação de um território que, em princípio, ele não 
habita (KASTRUP, 2010, p.56).

E o que estamos fazendo com tudo o que nos passa e 
nos atravessa fora da escola? Cartografando Tumblrs e outros 
artefatos que podem vir a ser dispositivos, produzindo outros 
sentidos, e produzindo novas subjetividades em mim mesma, a 
partir daquilo que me afecta, é essa força que escolho. Temos 
uma revolução na produção do desejo e isso é processual, 
onde a população está sendo tomada por um processo galopante 
de desterritorialização5 (ROLNIK, 2014, p.87). Segundo a mesma 
autora, está havendo uma profunda modificação na produção 
de desejo, onde se fala em mudança e parece que tudo está de 
pernas para o ar: os territórios estão no ar, na nuvem, na vida, e 
as trocas são constantes. Uma profunda desterritorialização está 
acontecendo. 

Segundo Deleuze (1997, p.11)

Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, 
sempre em via de fazer-se, e que extravasa 
qualquer matéria vivível ou vivida. É um 
processo, ou seja, uma passagem de Vida 
que atravessa o vivível e o vivido. A escrita é 
inseparável do devir: ao escrever estamos num 
devir-mulher, num devir-animal ou vegetal, num 
devir-molécula, até num devir-imperceptível.

E a vida é feita de histórias, da experiência (aquilo que 
nos passa), dentro dessa literatura, desse jogo de linguagem, com 

5 Territorialização-Desterritorialização-Reterritorialização são conceitos desenvolvidos por 
Gilles Deleuze e Félix Guattari onde acontece uma modificação na forma de ser, pensar, 
uma subjetivação provocada por forças sociais, políticas e econômicas onde podemos pas-
sar de um território a outro, transformando-nos.
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o intuito de causar uma desacomodação no indivíduo, enquanto 
criação de um novo conceito, de uma nova maneira de pensar. 
Ou seja, restitui ao pensamento sua potência criadora, seu ato 
de pensar está relacionado à invenção, o pensamento enquanto 
estilo criador como Gilles Deleuze ensina.

Assim, penso que pode ser importante uma mensagem 
publicada para uma problematização em sala de aula, assim 
como para superar algum momento difícil na vida, pois os 
dizeres constituem de preferência um material e um enquadre para 
exercícios a serem frequentemente executados: ler, reler, meditar, 
conversar consigo mesmo e com os outros etc. (FOUCAULT, 2010, 
p.148). E essa similaridade faz-me pensar no quão importante 
pode ser uma postagem, por isso a necessidade do meditar para 
tornar público para reunir o que se pode ouvir ou ler, e isso com 
uma finalidade que nada mais é que a constituição de si (FOUCAULT, 
2010, p.149). Busca-se assim, constituir-se e reconstituir-se 
adequadamente com o auxílio do mundo digital e o apropriar-
se destes movimentos passa a fazer parte de nossos dias, pois o 
digital cada vez mais ganha espaço no nosso cotidiano. “Práticas 
de si” que atravessam nosso fazer educacional determinando 
também quem somos, porque

o essencial é que ele possa considerar a frase 
retida como uma sentença verdadeira no que 
ela afirma, adequada no que prescreve, útil 
de acordo com as circunstâncias em que nos 
encontramos. A escrita como exercício pessoal 
feito por si e para si é uma arte da verdade díspar; 
ou, mais precisamente uma maneira racional 
de combinar a autoridade tradicional da coisa 
já dita com a singularidade da verdade que nela 
se afirma e a particularidade das circunstâncias 
que determinam seu uso. (FOUCAULT, 2010, 
p.151) 

A leitura e a escrita passam a constituir um corpo, o 
próprio corpo daquele que escreve, pois nossas escritas advém 
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de nossas leituras e transcrevemos para os territórios nossas 
apropriações e verdades, transformando o visto, ouvido e pensado 
em forças e em sangue (FOUCAULT, 2010, p.152), uma vez que um 
pensamento se atualiza num texto e um texto numa leitura (LÈVY, 
1996, p.43). Uma correspondência sutil que torna-nos cúmplices 
de um modo de ser, de um modo de pensar. Uma aproximação 
sutil que o Tumblr pode proporcionar para aquele que assim o 
desejar. Um exercício solitário, mas de extrema conexão com o 
outro: uma elaboração de si mesma com o provocar do outro sem 
a real aproximação, onde quem está ensinando também está se 
instruindo (FOUCAULT, 2010). Uma reciprocidade entre corpos 
digitais onde 

o duplo trabalho que se realiza simultaneamente 
em seu correspondente e em si mesmo: 
recolher-se em si mesmo tanto quanto possível; 
ligar-se àqueles que são capazes de ter sobre 
si um efeito benéfico; abrir sua porta àqueles 
que têm a esperança de se tornarem melhores. 
(FOUCAULT, 2010, p.154)

Um exercício de busca de si para consigo e para com o 
outro através da escrita, uma prática de si que me conecta ao outro 
para me transformar e auxiliar na transformação do outro. Uma 
manifestação de si que busca provocar o outro, assim como fui 
provocada. Uma busca de si que também quer provocar no outro 
uma nova constituição de si. Um ir e vir de sensações que recheia 
meus dias de leitura, meditação e escrita desta dissertação onde 
sonhar é encontrarmo-nos (PESSOA, 2016, p.409).

Pensando assim, encontro também na literatura um 
exercício de escrita de si. Uma prática de si que pode nos auxiliar 
em nossas práticas educacionais de sala e de pesquisa, onde 
pesquisa e escrita digital podem servir de ideias do pensar e 
repensar nossas práticas docentes, observando sempre as 
relações que podem estar sendo estabelecidas partindo de 
publicações. Um cuidar de si que reverbera em outros também, 
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um exercício ético de ser e estar presencial e digitalmente. 

Não digo que a ética seja o cuidado de si, mas 
que, na Antiguidade, a ética como prática 
racional da liberdade girou em torno desse 
imperativo fundamental: “cuida-te de ti mesmo”. 
(FOUCAULT, 2010, p.268)

E esse cuidar de si mesmo parece ser fundamental em 
tempos de grande visibilidade proporcionada e provocada pelo 
digital. Um exercício de si sobre si que pode implicar no outro. 
E isso proporcionado pelo verbo, pela imagem, pela música que 
nos proporciona uma afecção, uma experiência num Tumblr, seja 
como pesquisador ou seja enquanto usuário e esta é a ideia de 
um logos6 que funcionaria de qualquer forma sem que você nada 
tivesse feito; você terá se tornado o logos ou o logos terá se tornado 
você (FOUCAULT, 2010, p.269). Vejo aí um fundir-se entre o que 
sou e o que me torna outra partindo dessas experiências digitais, 
onde publicações provocam as mais variadas subjetivações e 
fazendo-me buscar um exercício ético para estabelecer outras 
relações entre as pessoas. E isso parece mais importante do que 
pensamos, principalmente em tempos de conturbações políticas; 

mas, para que essa prática da liberdade tome 
forma em um êthos7 que seja bom, belo, 
honroso, respeitável, memorável e que possa 
servir de exemplo, é preciso todo um trabalho 
de si sobre si mesmo. (FOUCAULT, 2010, p.270)

E para isso podemos precisar de um outro que nos auxilie, 
de um mestre, um conselheiro que nos oriente em nosso “cuidado 
de si” que atravessa o outro também, assim, o problema das 
relações com os outros está presente ao longo desse desenvolvimento 

6 Logos vem do grego e quer dizer a palavra escrita ou falada – o verbo. Assim, pode ser tra-
duzido como um conceito filosófico de racionalização individual ou um princípio cósmico 
da verdade e da beleza. Ver mais em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Logos
7 Êthos também vem do grego e quer dizer hábitos, valores, crenças, costumes de um de-
terminado povo. Ver mais em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ethos
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do cuidado de si (FOUCAULT, 2010, p.271). Uma relação entre 
discípulo e mestre – como nas relações greco-romanas – que faz 
do “cuidado de si” uma arte. E quem faz arte sofre como os outros só 
que tem um meio de expressão (LISPECTOR, 2014, p.13), o Tumblr.

Assim, nossa multiplicidade interna pode ser provocada 
pelo fora, pelas forças exteriores, pelas publicações nos Tumblrs 
e pelos outros artefatos que tornam-se dispositivos (o livro, o 
seminário, o vídeo), porque o devir não produz outra coisa senão 
ele próprio (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p.18). Então pensamos que 
os Tumblrs podem ser corpos, corpos digitais que provocam um 
devir em contato conosco

Não sabemos nada de um corpo enquanto não 
sabemos o que ele pode, isto é, quais são seus 
afectos, como eles podem ou não compor-se 
com outros afectos, com os afectos de um outro 
corpo, seja para destruí-lo ou ser destruído por 
ele, seja para trocar com esse outro corpo ações 
e paixões, seja para compor com ele um corpo 
mais potente. (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p.43)

Mas então, a vida não é uma constante experimentação? 
Acreditando nesta incerteza que minha intenção é provocar 
poéticamente o devir. Um jogo digital que experimento com as 
minhas leituras, onde as próprias leituras provocam sensações 
que por ora ficam transitando em meu corpo e por outras 
vezes potencializam meus pensamentos. Um efeito que busco 
oferecer a quem me lê, numa coexistência digital que penso em 
proporcionar de maneira estética: uma estética de vida que busca 
a vida. Uma maneira poética de existência que o universo digital 
permite, onde o virtual pode se tornar possível. Experimentações 
que a literatura me trouxe e assim está me transformando: um 
novo modo de ser que hoje interage com o mundo, digitalmente.
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ANáLISE DA DICIONARIZAÇÃO DO NEOLOGISMO 
“LULISMO” EM DICIONáRIOS ONLINE

Ronaldo Adriano de Freitas1

Instituto Federal Fluminense

No presente trabalho, fruto das pesquisas de doutorado2 
que venho realizando acerca dos dicionários online, busco 
empreender um gesto de leitura sobre a dicionarização do termo 
“lulismo”, buscando estabelecer relações entre os processos de 
gramatização online e a emergência de sentidos que se dão no 
jogo político eleitoral em curso durante a elaboração do texto ora 
presente. É portanto importante, firmar como  que o presente 
trabalho foi desenvolvido em meio a moventes condições de 
produção. 

Em julho de 2018, momento de formulação da presente 
proposta, tínhamos como cenário a indefinição das candidaturas 
que disputariam o pleito eleitoral em outubro. Nesse momento, 
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrava-se preso, em 
cumprimento a mandado expedido nos desdobramentos Lava 
Jato, nos termos da Ação Penal Nº 5046512-94.2016.4.04.7000/
PR, expedida pela Seção Judiciária do Paraná, 13ª Vara Federal de 
Curitiba. No entanto, uma vez que se tratava de caso ainda passível 
de apelação, o nome de Lula figurava então na lista possíveis 
candidatos a presidência, e liderava com folga todas as pesquisas 
eleitorais.  A título de condições de produção, reproduzimos 
abaixo os títulos obtidos a partir da busca “lula pesquisa eleitoral” 
na página do Google, já em março de 2019:

1 Professor do Instituto Federal Fluminense - Campos dos Goytacazes – RJ. Doutorando do 
programa de pós-graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal Flumin-
ense. Membro do Grupo de Pesquisa Discursividade, Língua e Sociedade. E-mail: ronaldo.
freitas@iff.edu.br.
2 Trata-se do projeto “Instrumentos linguísticos online: análise discursiva de dicionários 
online”; desenvolvido sob a orientação da professora Vanise Medeiros.
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Quadro 1 - Resultados no buscador Google por “Lula pequisa 
eleitoral”

Título Fonte Data

Pesquisa Datafolha: 
lula, 39%; bolsonaro, 
19%; Marina, 8%

https://g1.globo.com/.../pesqui-
sa-datafolha-lula-39-bolsonaro-
19-marina-8-alckmin-6...

22 de ago de 
2018  

Pesquisas Ibope: Lula 
atinge pelo menos 50% 
em todos os estados ...

https://g1.globo.com/.../pesqui-
sas-ibope-lula-atinge-pelo-menos-
50-em-todos-os-estad...

27 de ago de 
2018 

Pesquisa Ibope: Lula, 
37%; bolsonaro, 18%; 
Marina, 6 ... - G1 - Globo

https://g1.globo.com/.../pesquisa-i-
bope-lula-37-bolsonaro-18-marina-
6-ciro-5-alckmi...

20 de ago de 
2018 

Lula chega a 39%, apon-
ta Datafolha; sem ele, 
Bolsonaro lidera - 22 ...

https://www1.folha.uol.com.br/.../
lula-chega-a-39-aponta-datafolha-
sem-ele-bolsonar...

22 de ago de 
2018 

Eleições 2018 Pesquisa 
Eleitoral: Com apoio de 
Lula, Haddad passa ...

https://exame.abril.com.br/brasil/
bolsonaro-haddad-eleicao-xp/ 17 de set de 

2018 

Eleições 2018: Lula li-
dera isolado com 37%, 
mostra nova pesquisa ...

https://veja.abril.com.br/.../lula-li-
dera-isolado-com-37-mostra-nova
-pesquisa-cnt-mda/

20 de ago de 
2018 

Datafolha cancela pes-
quisa com Lula e Ibope 
não divulga ...

https://brasil.elpais.com › Brasil › 
Eleições Brasil 2018 5 de set de 

2018 

Datafolha: Lula (inele-
gível) chega a 39%; sem 
ele, Bolsonaro lidera ...

https://especiais.gazetadopovo.
com.br › Eleições › Pesquisas elei-
torais › Datafolha

22 de ago de 
2018 

Ibope: Sem Lula, Bolso-
naro tem 17%, Marina, 
13 ... - UOL Notícias

https://noticias.uol.com.br/.../
ibope-sem-lula-bolsonaro-tem-
17-marina-13-ciro-8-e-al...

28 de jun de 
2018 

Ibope consulta TSE so-
bre Lula e adia divulga-
ção de pesquisa ...

https://www.poder360.com.br/
pesquisas/ibope-consulta-tse-so-
bre-lula-e-adia-divulgac...

5 de set de 
2018 - 

Fonte: O autor, a partir de <<https://www.google.com/sear-
ch?q=lula+pesquisa+leitoral&oq= lula+pesquisa+eleitoral&aqs=chro-
me..69i57j0l2.3767j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>> Acesso em 10 

mar 2019.
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Se os acontecimentos políticos que se seguiram 
revelaram a rapidez com que se altera a percepção da realidade 
e produzem filiações a sentidos antes pouco sustentáveis (o que 
é matéria de amplo interesse para a Análise do Discurso); não 
cessa o interesse por acompanhar, do nosso lugar de pesquisa, 
o registro metalinguístico dicionarístico dos gestos de definição 
que se produzem na internet durante tais movimentações, de 
modo que nos interessa o duplo jogo em que os acontecimentos 
atualizam o linguístico enquanto se buscam nos espaços de 
institucionalização de saberes (dos quais os dicionários fazem 
parte) registrar (ou silenciar) movimentos de sentidos que 
constituem essas mudanças, legitimando-as.

Desse modo, a partir da interlocução entre a História das 
Ideias Linguísticas e a Análise do discurso, proposta por Orlandi, 
o presente trabalho apresenta a análise da dicionarização do 
termo “lulismo”, nesse período, nos dicionários online de maior 
circulação na internet. Em consonância com as reflexões em 
curso no desenvolvimento da pesquisa de doutorado intitulada 
“Instrumentos Linguísticos em rede: análise discursiva de dicionários 
online”, em que buscamos identificar as especificidades dos 
processos de constituição de dicionários na/para a internet; 
em especial no que diz respeito às formas de colaboratividade 
e processamento automatizado da linguagem; que propiciam 
novas formas de constituição de arquivos sobre a língua. 

Pautamos em nossa tese que os dicionários online são 
instrumentos privilegiados de observação desses registros, 
dada  à percepção de que, assim como o fazer lexicológico 
proporcionado pelos dicionários esteve na base do surgimento 
da reflexão metalinguística na história da humanidade (AUROUX, 
2009, p. 25) e da revolução tecnológica da gramatização (ibidem, 
p. 70), também na informatização desse saber, o trabalho lexical 
ocupa lugar de relevo, o que se pode atestar pelos investimentos 
realizados para sua elaboração e migração para ambiente digital, 
resultando na grande quantidade de opções oferecidas para 
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consulta online, e nos efeitos que essa transformação produz nos 
sentidos em circulação.

No trabalho em tela, demonstraremos como tais 
características permitem que a mobilização na língua produzida 
por um acontecimento discursivo seja apreendida no processo 
de instrumentação linguística, trazendo para o centro dessas 
reflexões a questão do atravessamento da linguagem pelo político, 
contribuindo assim para o desenvolvimento de questões teóricas 
e, principalmente metodológicas para análise do funcionamento 
desses dispositivos.

1 AD E AUTOMATIZAçãO DA LINGUAGEM

O Início da reflexão pecheutiana é marcado ainda pela 
necessidade de instrumentação científica das ciências sociais, 
para isso, Pêcheux recorre à linguística e à informática. No mesmo 
texto em que qualifica Pêcheux como “um filósofo de formação, 
mas um filósofo fascinado pelas máquinas, pelas ferramentas, 
pelos instrumentos e pelas técnicas” (HENRY, 2014, p. 17),   Paul 
Henry retoma de  Pêcheux que “as práticas são determinadas 
(...) no sentido de receber da exterioridade uma demanda, e são 
determinantes na medida em que é o conjunto de possibilidades 
que elas abrem que torna possível a existência da demanda” (Ibid. 
p. 20, itálico do  autor). O que leva Henry a afirmar que

O ponto importante é que essa utilização de 
instrumentos é diretamente utilizada para 
autorizar ou, ao contrário, contestar posições 
ideológicas; é recrutada para intervir no 
combate ideológico. Isto quer dizer: (a) que não 
se pode descartar tal utilização de instrumentos 
só em vista do fato de que ele irá sempre no 
sentido das mesmas orientações políticas ou 
ideológicas; e que (b) a demanda ou ordem 
social que parece ter saído pela porta entra pela 
janela (HENRY, 2014, p. 23)
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Linguagem, historicidade e técnica estavam então 
articulados na proposta pecheutiana de 1969 que tinha, como 
um de seus pontos nodais, a questão da informatização da 
linguagem, como ferramenta para sua (des)superficialização e 
compreensão dos modos de funcionamento: possibilidade de 
instrumentação da linguagem. Se a informatização da linguagem 
não se tornou central na teoria proposta pelo filósofo/linguista/
programador, esse olhar atento para a produção de sentidos pela 
informatização nunca se ausentou do desenvolvimento de seu 
trabalho. “Pêcheux esteve sempre, e sobretudo, preocupado com 
as novas tecnologias de linguagem, porque ambas (por isso as 
destaco) lhe interessavam igualmente. E estava também atento às 
condições de produção moventes”. (ZANELLA, 2017, p.144).

Não é possível estabelecer, da proposta pecheutiana 
de leitura de arquivo, de que trata Pêcheux em “Ler o arquivo 
hoje”, (PÊCHEUX, 2010)  o quanto se poderia à época imaginar da 
quantidade de textos automatizados a partir de banco de dados 
que circulam em nosso cotidiano, mas é possível através dessa 
teoria repensar nos sentidos que a própria teoria apresenta. 
No contexto da produção de Pêcheux, um banco de dados era 
usado para alimentar um software com informações a serem 
processadas num circuito local a fim de se produzirem resultados 
isolados. Com a rede de computadores, o uso dos bancos de 
dados se tornou central para a circulação de textos na internet, 
e, assim, para a elaboração dos dicionários online, cuja evolução 
segue o modelo de circulação de dados na internet.

A partir da consideração dos modos de circulação dos 
textos em rede, propomos uma classificação para os dicionários 
online que, embora considere a imbricação dos efeitos de uma 
categoria sobre outra, permita compreender diferentes modos 
de constituição desses instrumentos a partir das diferentes 
tecnologias que propiciaram seu desenvolvimento; classificação 
essa que guiará o desenvolvimento das análises apresentadas na 
seção 3. 
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Quadro 2 - Classificação dos dicionários por modos de circulação

Modelo de circulação na 
Internet Tipo de dicionário

WEB 1.0 Dicionário Autoral/editorial

WEB 2.0 Dicionário Colaborativo

WEB 3.0 Dicionário Automatizado
Fonte: o autor

2 circulAção Do TErMo lulisMo

Trazemos, ainda a título de condições de produção, 
materialidades que se constituem numa primeira busca por 
“lulismo” no buscador Google (constituindo esse o primeiro gesto 
de análise a ser empreendido, uma vez que por diversas vezes, 
tal ação é suficiente para carregar o dicionário Google - o que não 
ocorreu no texto em questão. Os dizeres trazidos pelo buscador, 
ilustram o funcionamento discursivo do termo em análise fora 
dos dicionários online, trazendo pistas de seu funcionamento. 

Na apresentação dos resultados da busca “LULISMO” o 
Google exibiu em primeiro plano a oferta de livros pelo Google 
Shopping; no quadro lateral as primeiras linhas da definição 
de “lulismo”  na enciclopédia virtual colaborativa Wikipédia, e 
abaixo os links para as  páginas que continham o neologismo. 
Reproduzimos então, sequências discursivas retiradas dessa 
página de resultados.
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Quadro 3 - Sequências discursivas extraídas da busca “lulismo” 
no buscador Google

Localização na 
página

Sequência discursiva

Títulos de livros 
do Google Sho-
pping

“Os sentidos do lulismo” 
“O lulismo em crise”
 “O lulismo no poder” 
“Cinco mil dias: o Brasil na era do lulismo”
 “O lulismo:  carisma pop e Cultura anticrítica”
 “Lulismo. Da Era dos Movimentos Sociais à Ascensão da 
Nova Classe Média Brasileira”

Definição na 
Wikipédia

“Lulismo é um fenômeno político ocorrido no Brasil em 
torno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.”  

Títulos das pági-
nas indicadas

“As contradições do lulismo, por André Singer”
“O papel dos professores de “esquerdismo” e de “lulismo” 
na tática ...”
“Com esse lulismo (e antilulismo), tá difícil acreditar na 
política”
“Impulsionados por lulismo, PT e aliados lideram corrida 
em 7 estados do NE”
 “Bolsonaro segue centralizando anti-Lulismo nas pesqui-
sas”

FONTE: O autor, a partir de <<https://www.google.com/search?-
q=lulismo&oq= lulismo&aqs=chrome..69i57j69i60j35i39j0l3.1613j0j4&-

sourceid=chrome&ie=UTF-8>> Acesso em 30 ago 2018.

https://www.amazon.com.br/Lulismo-Movimentos-Sociais-Ascens%C3%A3o-Brasileira/dp/8589216454?tag=goog0ef-20&smid=A1ZZFT5FULY4LN
https://www.amazon.com.br/Lulismo-Movimentos-Sociais-Ascens%C3%A3o-Brasileira/dp/8589216454?tag=goog0ef-20&smid=A1ZZFT5FULY4LN
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3 quEsTõEs DE AnÁlisE

As questões que orientam o processo de leitura de 
verbetes de dicionários que desenvolvemos no presente trabalho, 
e propiciam a elaboração dos quadros de análise apresentados a 
seguir são as seguintes:

Questão base:  
Como e se os novos processos de dicionarização registram 

o termo lulismo  e seus derivados/correlatos  (lulista, lulopetismo); 
que representam  um conjunto de  entradas altamente instável 
(pelos processos de disputa e divisão de sentidos que marca; 
pela sucessão de acontecimentos discursivos que marcam sua 
trajetória, e pelo curto espaço de tempo que circulam na língua).

Questões específicas: 
1 - Se há, nesses registros, espaço para “o controverso”, 

para “o em disputa”, e como  tais se assinalam, pelas 
discursividade dos marcadores de dicionário (pejorativo, 
popular, neologismo);

2 - Que posições são ocupadas nos processos de produção 
de sentido que se dão na formulação e circulação dos 
dicionários online. Ou mais especificamente: Como 
funciona a memória da posição lexicógrafo quando essa 
função é pulverizada pelos processos colaborativos ou 
automatizados de produção de verbetes?

3 - O que se silencia nesses processos?
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4 quADros DE AnÁlisE

Quadro 4 - Presença/ausência do verbete “lulismo” e marcação 
de “neologismo”

Categoria Dicionário presença Marcador 
“neologis-
mo”

Autorais  Houaiss não

Aulete Sim não
Michaelis não

Priberam3 não

Dicio ???4

colaborativos Informal Sim não
Wikicionário Sim não

automatizado Google Não
Fonte: o autor

* Versão pt-br
**  Enquanto a definição apresenta significado relacionado 
a LULO, filósofo místico do séc.  XIV. Os exemplos trazem 
referências da folha de s. Paulo, com referências ao 
lulismo brasileiro contemporâneo:
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Figura 1 -  Recorte do verbete “lulismo” no dicionário “Dicio”

Fonte: www.dicio.com.br/lulismo
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Quadro 5 - Contraste presença/ausência dos verbetes 
“lulismo” x “getulismo” 

Categoria Dicionário lulismo getulismo

Autorais  Houaiss não sim

Aulete Sim sim

Michaelis não sim

Priberam* não sim

Dicio ???** *getulista

colaborativos Informal Sim não

Wikicionário Sim sim

automatizado Google Não sim
Fonte: o autor

Quadro 6 - Entradas com sentidos depreciativos marcados com 
pejorativo, depreciativo ou similar dos verbetes “lulismo”

Dicionário Definição Exemplo marcação
Aulete -------------------- ---------------------- ----

Dicio massas semi-anal-
fabetas

não

informal  “ética e a verdade são 
deixadas de lado”
Culto à personalidade
Apego incondicional
Governo corrupto

não

Wikicionário “faz parecer o go-
verno Lula é ainda 
melhor do que o seu 
titular diz ser.”

>> escombros do 
lulopetismo

não

 Fonte: o autor
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CONSIDERAçÕES FINAIS: 
rEsuMo Dos quADros AnAlíTicos

Dos recortes apresentados, e tendo por base as questões 
norteadoras da nossa leitura,  apontamos breves considerações:

- Dos 8 dicionários consultados apenas 4 registraram o 
verbete Lulismo, e um trazia referências a outro sentido de lulismo,  
o que aponta, a nosso ver, para um processo de dicionarização em 
andamento, típico dos neologismos, (o que se verifica ainda pela 
comparação com getulismo, não registrado apenas no dicionário 
informal (o que  marca ainda o funcionamento desse tipo de 
dicionário, mais voltado a sentidos correntes no momento atual).

- Dos quatro dicionários que registraram o verbete, apenas 
o Caldas Aulete não apresentou uma definição depreciativa do 
termo, e para isso,  não apresentou nenhum exemplo.

“Movimento ou postura política de apoio a Luís 
Inácio Lula da Silva, ex-sindicalista, fundador do 
Partido dos Trabalhadores (PT) e presidente do 
Brasil de 2002 a 2006”. (http://www.aulete.com.
br/lulismo)

- Nenhum dos dicionários apresentou sentidos 
enaltecedores do termo (movimento político que prega a redução 
da pobreza, ou o aumento de vagas nas universidades...).  O 
único exemplo positivo aparece no dicionário INFORMAL, com 
designação do discurso relatado que tem funcionamento de contra-
exemplo, já que a definição desqualifica o posicionamento trazido 
no exemplo, ao designá-lo como “um culto à personalidade”: 

“3. Fenômeno político ocorrido no Brasil na 
primeira década do século XXI e que se baseou 
na popularidade do Presidente da República 
Luís Inácio Lula da Silva; culto a figura e 
personalidade de Luís Inácio Lula da Silva.
Para Singer, o  lulismo  alia um projeto de 
redistribuição de renda à manutenção da ordem 
social.”



116

(https://www.dicionarioinformal.com.br/
lulismo/)

- Nenhuma das definições ou exemplos depreciativos são 
marcados por expressões como “pejorativo”, “depreciativo” etc.  
o que os põe em lugar de sentido único, autêntico, denotativo. 
Em muitos casos, o que se apresenta em lugar de uma definição 
depreciativa é uma definição não qualificadora e um exemplo 
depreciativo, o que instaura um sentido ao mesmo tempo na 
esfera da neutralidade técnica e da impossibilidade de filiação 
positiva ao termo.
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EFEITOS DE SENTIDO PELA PRODUÇÃO DE UMA 
(ORTO)GRAFIA NA LÍNGUA: AS LETRAS DO FUNK

valéria schwuchow1  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

o coMEço

O presente trabalho parte da pesquisa desenvolvida na 
dissertação intitulada A (ORTO)GRAFIA NA PRODUÇÃO DE EFEITOS 
DE SENTIDOS NO 

DISCURSO SOBRE A LÍNGUA, momento em que 
investigamos como se dá a formulação da noção de ortografia 
e, a partir dela pensamos na produção de uma (orto)grafia. Para 
tal propósito, compomos um arquivo com textos de autores 
portugueses acerca da questão da reforma ortográfica datados 
entre os séculos XV e XIX.

Na sondagem ao arquivo, observamos a noção de 
ortografia inscrita em um discurso reformista que, almejando a 
união dos sujeitos e da nação, justificava-se pela defesa de um 
padrão para a língua com a prescrição de uma única forma de 
escrita da palavra, o que asseguraria a exclusão da divisão dos 
sujeitos e, consequentemente, da língua. Fundamentada nesse 
discurso reformista, a proposta da ortografia e de sua reforma, 
com a intenção de uniformizar as formas escritas, comporta uma 
noção de ortografia articulada em torno da arte do bem escrever, 
assegurando uma única forma da palavra como correta, em 
detrimento de outra, que passa a ser apontada como erro. 

A noção de ortografia dita e reproduzida nos textos do 
arquivo comparece permeada pela concepção correto/errado; 
a necessidade de uma escrita única para a palavra classifica a 
1 Valéria de Cássia Silveira Schwuchow, doutoranda em Estudos da Linguagem (UFRGS) 
integrante do grupo de pesquisa: Discurso, Arquivo e Autoria. valeriadecassais@hotmail.
com
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forma como a correta e coloca as demais possibilidades de escrita 
como erro, isto é, aquela forma que não pode ser representada 
oficialmente para a escrita de uma palavra. Tal noção de ortografia, 
analisada no arquivo, considera o caráter normativo, no entanto, 
um texto rompe com essa definição no instante em que a noção 
de ortografia aparece em uma relação com a língua.

“Bases da Ortografia Portuguesa” (VIANA; ABREU, 1885), 
é o texto de nosso arquivo que inaugura um debate a respeito da 
reforma ortográfica, estabelecido em um discurso que manifesta 
uma noção de língua em processo de legitimação. A noção de 
ortografia traz uma formulação que propõe implicação com a 
língua – conceituada pelo viés científico –, conferindo, portanto, 
à ortografia, um caráter que lhe permite ser tomada como uma 
questão não só prescritiva, mas capaz de produzir conhecimento.

A noção de língua posta na relação com a ortografia 
está conceituada como fato social e esboça os princípios de 
imutabilidade e de mutabilidade — posteriormente assim 
denominados por Saussure (2012) —, em que o significante é 
imposto a comunidade linguística, que não tem capacidade de 
modificá-lo e, por outro lado, mas, ao mesmo tempo, há uma 
possibilidade de alteração com o passar das épocas. Definida, 
portanto, na implicação com a língua, a ortografia pode ser 
concebida além do aspecto normativo, nessa concepção o 
correto e o errado seriam um status de língua em circulação em 
determinado período.

Frente a teoria da Análise do Discurso reconhecemos que 
há uma “divisão sob a unidade da língua” (PÊCHEUX; GADET, 2004, 
p. 30), isto é, podemos dividir a língua em língua e línguas, o que 
nos convoca a compreender dois modos de funcionamento da 
língua, um que trata da língua como sendo a língua gramatical 
e, outro, que aborda a língua como sendo um corpo pleno. 
Dentre as possibilidades de funcionamento das línguas temos, 
portanto, uma que segue a gramática e uma que está posta em 
circulação pelos falantes. Dessas concepções de língua Orlandi e 
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Souza (1988, p. 28) propõem a língua imaginária “são as línguas-
sistemas, normas, coerções, as línguas-instituição, estáveis 
em suas unidades e variações”, e a língua fluida “é a língua 
movimento, mudança contínua, a que não pode ser contida em 
arcabouços e fórmulas, não se deixa imobilizar, a que vai além 
das normas” (ORLANDI, 2009, p.18). A partir dessa abordagem 
discursiva a língua abarca a regra/norma, sendo tomada como 
uma língua única e homogênea, mas também alcança uma língua 
que transgride, que não se fecha no prescrito, uma língua em que 
se significam as singularidades. 

Por essa compreensão de línguas, a (orto)grafia tal como 
pensamos, permite entender uma inscrição de língua fluida sem 
desconsiderar a língua imaginária, isso na escrita de palavras em 
que a partir da relação com o correto na grafia se concebe pela 
construção de uma (orto)grafia a inscrição da subjetividade do 
sujeito e de suas práticas sociais. Com isso, esses funcionamentos 
das línguas afetam a escrita, particularmente no léxico.

1 A (ORTO)GRAFIA

Partindo, então, da relação da ortografia com a língua, 
conforme conceito mobilizado na perspectiva teórica da Análise 
de Discurso, e, já explicitado, deliberamos um gesto proposto na 
pesquisa de mestrado, o de abordar uma (orto)grafia considerada 
como: aquela que se estabelece em uma implicação com a 
historicidade, isto é, em uma ligação do sujeito com o simbólico, 
sendo que desse embate se constitui o sujeito e o funcionamento 
das línguas. Por conseguinte, a (orto)grafia permite observar 
um modo de significar na sociedade, por meio das tomadas de 
posição do sujeito, possibilitando compreendê-lo, quando fala e 
escreve, em relação a outros sujeitos, à língua e à história. 

Tratar de uma (orto)grafia não apaga o fato dela ser uma 
imposição dada por uma legislação, o que nos leva a compreender 
nela um efeito de dominação política, repercutindo em uma 
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dominação ideológica de exclusão social, isso porque a língua 
ao ser instrumentalizada passa a funcionar para o Estado como 
um mecanismo de controle. Nesse viés, ao prescrever uma forma 
para a palavra, deliberando uma normatização para a Língua 
Portuguesa, afeta-se os sujeitos, não somente os marginalizando, 
colocando-os à margem de um saber institucional e, portanto, 
autorizado a ser reproduzido, mas sobretudo promove e 
assegura o imaginário de uma língua única, que serve a todos 
e a todas. Podemos ampliar essa ideia, de uma escrita única ao 
considerarmos que a proposta de unidade ortográfica vigora 
em distintos países de diferentes continentes, ressaltando a 
proposição de uma escrita capaz de ser realizada com as mesmas 
formas.

A partir dessa reflexão podemos tratar do funcionamento 
das línguas quando na mobilização de uma ou outra pelos sujeitos 
na escrita, por meio da produção de uma (orto)grafia, marcando, 
pelo uso na escrita, um pertencimento a diferentes espaços. 
Nosso interesse recai nos efeitos de sentidos produzidos por uma 
(orto)grafia, visto que depreendemos uma relação entre escrita 
e ortografia, sendo a primeira tomada como princípio e fonte de 
observação da segunda.

Temos então, que na elaboração de uma (orto)grafia o 
sujeito escapa da reprodução institucionalizada da língua culta, 
repercutindo, de certo modo, em uma resistência frente as 
normas da língua imaginária. Ao redigir as palavras conforme a 
ortografia oficial, dada via legislação, cria-se o efeito de que há um 
conjunto de formas que passam a ser impregnadas de sentido em 
determinados grupos sociais, diante das quais o sujeito identifica-
se pela sua reprodução, uma vez que são elas que passam a ser 
o padrão da língua oficial escrita. É certo que todo sujeito está 
submetido há um processo de identificação com a língua, ele se 
constitui ao mesmo tempo que constitui a língua, mas, pela relação 
com a ortografia — que integra uma política de língua capaz de 
determinar uma forma para a escrita —, o sujeito é cerceado em 
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suas possibilidades, cabendo o trabalho com a forma escrita ser 
considerado como desvio da norma. 

De tudo o que foi dito, acentuamos a (orto)grafia na 
discursividade como algo que nos permite identificar o movimento 
de estabilidade e de ruptura com a norma afetando o sujeito. 
Consideramos a estabilidade servindo para assegurar a instituição 
de uma unidade linguística que se realiza pela escrita, constituindo 
relações de poder na sociedade, enquanto que a ruptura com a 
norma traria uma marca linguística especifica capaz de significar 
socialmente os sujeitos.

Nesses termos, a (orto)grafia como um objeto simbólico 
que significa para/por sujeitos, possibilita a compreensão de 
uma divisão não somente dos sujeitos, mas também da língua, 
isso quando nas produções orais e escritas o sujeito oscila entre 
uma ortografia promulgada pelo Estado e uma ortografia que 
se atualiza, tomada como produto social de sua relação com a 
língua — casos em que a língua fluida e a língua imaginária são 
observadas. Assim, dizemos que diferentemente de ser mais um 
mecanismo da legitimação de controle da língua pelo Estado, a 
(orto)grafia produz sentidos quando mobilizada por sujeitos, 
afetando as relações na sociedade. A (orto)grafia atua como uma 
forma simbólica que intervém no real significando o mundo, 
despontando, por vezes, como um gesto de resistência.

2 A MATEriAliDADE sonorA

Como ilustração para a proposta de análise recuperamos 
trechos de músicas do Funk brasileiro, uma manifestação cultural 
proveniente do Rio de Janeiro, particularmente composta pela 
classe média baixa. Sua popularidade alcançou níveis nacionais 
e internacionais, uma voz sem nome reverbera: o funk desceu 
do morro para o asfalto, em uma alusão a sua divulgação. 
Semelhante ao que ocorreu com o samba, estilo musical originário 
das comunidades cariocas, o funk suscita preconceitos, tanto pelo 
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que se canta em suas composições, com letras na maioria das 
vezes abarcando questões relacionadas à sexualidade, quanto 
pelos sujeitos que o cantam, corpos que rompem estereótipos de 
padrões de beleza, bem como pelo movimento que executam nas 
performances musicais.

Permitam-me uma reflexão à parte, mas ainda pensando 
na proximidade do samba com funk, escrevo esse trabalho no 
feriado de carnaval, o ritmo que se escuta da rua de uma cidade 
litorânea do Rio Grande do Sul, vindo de um evento organizado 
pela prefeitura, não é o samba ou as marchinhas de carnaval, 
mas o funk. Pergunto-me se um dia ele será elevado pela mídia 
a ponto de se tornar um evento como o carnaval? Creio que não, 
o carnaval é o nome da festa, o funk está sendo o ritmo, como já 
foi o axé. 

Como local em que se pode tudo dizer — mesmo no 
período de censura em que a criação musical foi enriquecida com 
figuras de linguagem, especialmente, metáforas — a música soa 
no sujeito reverberando memórias. A memória que pretendemos 
destacar não estaria relaciona somente ao dizer, mas também ao 
escrever. 

Explicamo-nos, a memória no âmbito da teoria da 
Análise do Discurso, é aquela capaz de sustentar os dizeres de 
um discurso, ou seja, ela pode recuperar tudo o que já se disse 
sobre o assunto. Mobilizamos a noção de memória discursiva 
como interdiscurso, isto é, “[...] o saber discursivo que torna 
possível todo dizer e que retoma sob a forma do pré-construído, 
o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada de 
palavra” (ORLANDI, 2015, p. 29). Para nossa reflexão a memória 
discursiva, ou o interdiscurso, relacionado à escrita repercutiria 
de igual maneira no saber discursivo, porém, um saber que 
torna possível uma escrita e que recupera também pelo pré-
construído, o já-escrito, aquilo que já foi formulado ou é passível 
de ser, sustentando uma possibilidade de escrita no movimento 
da língua fluida e da língua imaginária. Seria pela retomada do 
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pré-construído, pela possibilidade de um já-escrito que os efeitos 
de uma (orto)grafia podem ser compreendidos.

Desse modo, pensamos abordar uma memória de escrita, 
essa traz do interdiscurso formas em circulação que significam 
para uma determinada classe social. A partir disso, a memória na 
relação com a escrita permitiria as condições para a produção de 
uma (orto)grafia, que se organizaria, em partes, particularmente 
destacamos três contingências: i) pelo conhecimento de línguas, 
configurando um trabalho dado por rearranjos nas palavras; ii) 
pelo não conhecimento da norma reguladora das línguas e, iii) 
pelo gesto de resistência que permite um posicionamento do 
sujeito diante do (des)conhecimento de línguas.

É nesse último trabalho de/com a língua que nos detemos, 
aquele que abarca um gesto de resistência, quando o sujeito 
decide pela inscrição da forma que lhe significa e significa seu 
mundo. Pensamos ser uma escolha, a inscrição da forma na (orto)
grafia, pois mesmo que seja produzida por um desconhecimento 
de língua imaginária o sujeito em algum momento reconhece 
a inscrição e decide pela forma linguística como uma marca da 
identidade do grupo social. 
 

O sujeito se submete à língua (guem) – 
mergulhado em sua experiência de mundo 
e determinado pela injunção a dar sentido, a 
significar(se) – em um gesto, um movimento 
sócio-historicamente situado em que se reflete 
sua interpelação pela ideologia (ORLANDI, 2012, 
p. 103)

O sujeito ao escrever a letra de uma música pode produzir 
uma (orto)grafia, que nos diz dele e da língua que mobiliza. 
A produção ressoa em efeito de sentidos que nos permitem 
compreender, pela resistência à norma, modos de significação 
históricos-sociais. Nesse viés, ressaltamos o caráter da música em 
possibilitar um espaço de subjetivação, um espaço que o sujeito 
significa seu mundo, “a música fala ao mesmo tempo ao horizonte 
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da sociedade e ao vértice subjetivo de cada um, sem se deixar 
reduzir às outras linguagens” (WISNIK, 1948, p.13). 

O funk traz linguagens carregadas de efeito de sentidos, 
significando a sociedade e a história que ele canta, uma dessas 
linguagens é a dança, o movimento do corpo deixa a mostra toda 
a sensualidade. Tanto o corpo do sujeito quanto o corpo da língua 
são afetados no funk, há a desestabilização de preceitos, o corpo 
então retido, flexiona-se “até o chão”, enquanto, a língua da norma 
culta, dobra-se na/para a produção de uma (orto)grafia na relação 
com a língua fluida em um ressoar da memória de escrita.

3 o gEsTo DE AnÁlisE 

Destacamos que a proposta de análise é um movimento 
prematuro, pois a pesquisa que trata da observação da produção 
de uma (orto)grafia na música encontra-se em fase inicial. Nosso 
olhar recai no funcionamento das línguas pela produção de uma 
(orto)grafia no eco de uma memória de escrita, que permite 
analisar, pelos diferentes modos de escrever a palavra, uma 
posição do sujeito que redige na música uma escrita permeada 
pela (orto)grafia. Para isso, selecionamos dois trechos da música: 
4m ostentando de Mc Kevin.

Já parei pra pensar, o mistério eu vou desvendar!
Vou tentar cruza o mundão só pra ver qualé que é !

qualé que é?
Muita fé

Elas fazem graça pra com nóis colar
Elas fazem graça pra com nóis colar
Elas fazem graça pra com nóis colar

Nas formulações qualé e nóis, podemos observar o fato 
de inscreverem algo da oralidade na escrita pela (orto)grafia, uma 
oralidade própria de certo grupo social, aquele que produz o funk. 
A língua mobilizada é a fluida, que quando confrontada com a 
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língua imaginária traz um estranhamento das construções, como 
uma falha com a norma. 

Na produção da (orto)grafia está o modo do sujeito 
significar seu mundo. Pelas falhas com a norma temos acesso ao 
sujeito, a língua e ao discurso “sujeito e linguagem se apresentam 
como estruturas que comportam esse furo, o qual se manifesta 
pelo estranho, enquanto categoria desencadeadora da ruptura” 
(FERREIRA, 2004, p.42). Nesse caso, o estranho desponta pela 
elaboração de uma (orto)grafia, em que a ruptura com a norma 
culta da língua passa a significar o sujeito e a língua que mobiliza.

A inscrição das formas é possível porque comparecem 
em uma memória de escrita, o sujeito redige as construções e 
recupera nelas um sentido. No embate do funcionamento das 
línguas a inscrição de qualé e nóis abarca um movimento de 
resistência, o sujeito faz lerem/ouvirem a língua que circula em 
determinado grupo social. 

Se, por um lado, as formas qualé e nóis marcam uma 
resistência na/da língua pela produção de uma (orto)grafia, a 
forma ‘pra’, por outro lado, seria um exemplo de movimento da 
língua fluida em direção a língua imaginária, uma vez que a palavra 
comparece dicionarizada, assim, ao integrar os instrumentos 
linguísticos, passa a ser tratada como língua da norma. A (orto)
grafia, portanto, aponta uma resistência da/com a língua, não se 
trata de derivação de novas palavras, mas de fazê-la significar do 
modo como o grupo social a compreende.

Analisando o jogo da/com a língua para a formação 
de uma (orto)grafia entendemos que se trabalha em qualé a 
junção do pronome com o verbo, formando uma só palavra e, 
em nóis encontramos a marca da palatização pelo acréscimo 
do i, registrando uma oralidade na grafia. São processos de 
construções da/com a língua ressoando na produção de uma 
resistência com a norma efetivando a possibilitam de uma (orto)
grafia. Compreendemos por essas produções a acentuação de um 
discurso outro, isso quando “a inscrição da oralidade na língua 
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escrita é uma luta recorrente em diferentes momentos da história 
da língua brasileira” (MEDEIROS, 2015, p. 240). 

Acrescentamos se travar nessas construções além de uma 
luta, uma resistência, essas ressoam na letra do funk marcando 
a posição desses sujeitos e da manifestação artística. A posição 
de resistência dos sujeitos na/com a língua encontra meios de 
sustenção na relação com a escolaridade, como já pude constatar 
ao lecionar a disciplina de Língua Portuguesa para estudantes do 
9ª ano do ensino fundamental, momento em que se defrontam 
com as formas instituídas oficialmente, no caso, “nós” e “qual é”, 
mas decidem pela inscrição das formas nóis e qualé justificando 
que essas marcam as suas identidades. 

O rearranjo pela (orto)grafia caracteriza um gesto de 
resistência apontando para uma identidade específica, ou seja, 
prevê uma identidade que se distancia daquela  que se utiliza da 
norma culta, sendo a norma culta “a que resulta da prática da 
língua em um meio social considerado culto — tomando-se como 
base pessoas de nível superior completo e nascidas e dríadas em 
grandes centros urbanos” (ORLANDI, 2014, p. 81). A oralidade 
presente na formulação de uma (orto)grafia instaura a língua do 
outro, a língua do morro para o asfalto. É uma identidade afirmada 
pela (orto)grafia em um processo em que o sujeito se individualiza 
em relação à língua da norma culta, a língua instituída pelo 
Estado e ensinada na escola, para ao ser afetado pelo simbólico 
se inscrever em um espaço particular que o legitima. Podemos 
dizer, então, que nas letras do funk, pela inscrição das formas 
na produção de uma (orto)grafia, o sujeito luta na/com a língua, 
marcando uma posição de resistência perante a sociedade culta. 

o FEcho

Em nosso estudo destacamos, até o momento, o funk 
como um desestabilizador de sujeitos e da língua, isso quando 
afronta com seu discurso escrachado, tratando de assuntos tabus, 
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e ao desregular a língua, ao reproduzir formas que se inscrevem 
fora da norma culta, mas que se justificam por significarem o 
grupo. Propor uma correção das formas, como por vezes se 
sugerem em atividades escolares, desconfigura o estilo musical, 
afeta o ritmo e, principalmente, resulta em um distanciamento 
com a comunidade inspiradora das letras.

Não basta dizer dos acontecimentos das comunidades 
nas letras do funk, no cantar se faz presente o modo como eles 
mobilizam a língua. A presença da (orto)grafia nas letras do funk, 
como uma interpelação ideológica do sujeito ao ser afetado 
pelo simbólico, registra, por conseguinte, um espaço social que 
é também individualizado pelo Estado. No funk, sujeito e língua 
resistem para dar a conhecer um outro espaço.

Cabe ressaltar que não pensamos em uma produção 
de (orto)grafia estritamente pela transcrição de uma oralidade, 
a produção passa por um processo de significação, pela 
consideração das condições de produção e pela filiação de 
memória discursiva (interdiscurso). O sujeito escreve a forma 
como um gesto político em inscrever uma classe social, a que lhe 
representa e, a que escapa da institucionalização pelo Estado. O 
asfalto passa a escutar o discurso desse sujeito, reproduzido da 
maneira que ele escreve/diz significando uma (sua) língua. Não 
cabe, portanto, uma normatização resultando na ortografia, 
ou seja, a busca por uma escrita correta, esse ato acabaria por 
desvincular o caráter provocador do funk, tornando-o mais uma 
das instituições do Estado.

As letras do funk abarcam, de certo modo, um trabalho 
que pretende marcar certa identidade, pela escrita possibilita 
trazer as marcas linguísticas, ressignificando tanto a língua 
(difere da língua da norma), quanto o sujeito (difere do sujeito do 
asfalto). Nesse processo que, por vezes, resulta na inscrição do 
sujeito em uma formação discursiva da norma, e/ou na inscrição 
em uma formação discursiva capaz de produzir uma (orto)grafia, 
pensamos, tratar-se de um gesto de autoria, uma vez que “ este 



128

movimento de atribuição de sentidos de uma formação discursiva 
para outra nos leva à questão da autoria” (MITTMANN, 2014, p. 
37). O gesto de autoria permitiria a ruptura com a norma da língua, 
o sujeito ressignifica a língua para se significar, reinstalando 
sentidos a partir da (re)produção na escrita de uma (orto)grafia.

Nas composições musicais temos aquilo que o discurso 
musical pode abarcar, isto é, ao se considerar o caráter da música 
que “ensaia e antecipa aquelas transformações que estão se 
dando, que vão se dar, ou que deveriam se dar, na sociedade” 
(WISNIK, 1948, p.13), além desse caráter, ela também instaura 
pela abordagem dos aspectos linguísticos, um saber dos sujeitos 
e das línguas. 

Colocar em circulação uma (orto)grafia, que se escreve 
e se diz, pelo discurso musical do funk, caracteriza-se como um 
gesto de autoria dado pela resistência, segue-se a contrapelo no 
escrever e no dizer, denunciando as formas de preconceito e de 
discriminação.   

rEFErênciAs 

FERREIRA, M. C. L. Análise de Discurso e Psicanálise: uma estranha 
intimidade. Correio da APPOA, Porto Alegre, v. 01, n.131, p. 37-
52, 2004.

MEDEIROS, V. Da resistência na língua à resistência da língua: o 
caso de dois glossários. In: Medeiros, Vanise; Dela Silva, Silmara; 
Soares, Alexandre F.; Mariani, Bethania. (Org.). Discurso, 
resistência e... Cascavel: EDUNIOESTE, 2015, v. 1, p. 229-246.

MITTMANN, S. Formação discursiva e autoria na produção e 
circulação de arquivos. Conexão Letras, v. 9, p. 31-40, 2014

ORLANDI, E.P; SOUZA, T, C, C. A língua imaginária e a língua fluida: 



129

dois métodos de trabalho com a linguagem. Orlandi, E. (Org). In: 
Política linguística na América Latina. Campinas: Pontes, 1988, 
p. 27- 40

_________. Língua Brasileira e Outras Histórias: Discurso sobre a 
língua e ensino no Brasil. Campinas: Editora RG, 2009. 

__________. Discurso e Texto: Formulação e Circulação de Sentidos. 
4. ed. 
Campinas: Pontes, 2012.

__________. Ciências da Linguagem e Política: anotações ao Pé 
das Letras. Campinas; Pontes, 2014.

__________. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. 12. 
ed. Campinas: Pontes, 2015.

PÊCHEUX, M; GADET, F. A língua inatingível: o discurso na história 
da Linguística. Campinas: Pontes, [1981] 2004.

SAUSSURE, F. Curso de Linguística Geral. 28. ed. São Paulo: 
Cultrix, 2012.

VIANA, G; ABREU, V. Bases da Ortografia Portuguesa, Imprensa 
Nacional, Lisboa,1885.

WISNIK, J.M. O som e o sentido: uma outra história das músicas / 
José Miguel Wisnik. São Paulo: Companhia das Letras, 1948.



Capítulo II
Discurso, Interpretação, Materialidade



131

PELO OLHAR DO TRADUTOR: OS SUJEITOS 
ENVOLVIDOS NO PROCESSO TRADUTÓRIO

Bruna Navarrina de Moura1

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

inTroDução

A pesquisa em que estamos trabalhando desde 2017 
tem como objetivo conhecer os desafios da tradução a partir do 
ponto de vista de tradutores. Para isso, estamos construindo um 
arquivo de entrevistas com tradutores já publicadas em revistas 
acadêmicas, jornais, blogs e outros meios. Até o momento 
foram lidas, fichadas e arquivadas vinte e quatro entrevistas. 
Para a escrita deste artigo, selecionamos seis entrevistas, e o 
critério de seleção foi a menção às relações dos tradutores com 
outros sujeitos envolvidos no processo tradutório ou com outras 
traduções já realizadas para um mesmo texto de partida. 

A análise realizada consiste na reflexão sobre as posições 
dos tradutores no que diz respeito ao processo tradutório e tem 
como fundamentação teórica a Análise do Discurso pecheutiana 
em contato com autores dos Estudos de Tradução. Através da 
análise das respostas dos tradutores nas entrevistas selecionadas 
para o corpus, é possível observar a imagem que os profissionais 
têm do processo tradutório e das relações que eles mantêm com 
os autores e com outros profissionais, como editores e outros 
tradutores. 

A partir da leitura das entrevistas, fizemos recortes de 
sequências discursivas (SD), as quais tomamos “como a unidade 
linguística de análise que nos permite chegar ao discurso” 
1  Bacharelanda em Letras pela UFRGS, bolsista PIBIC-CNPq/UFRGS, com o Projeto de 
Pesquisa “Construção de um arquivo sobre os desafios e a autoria na tradução”, sob orien-
tação da Profª Drª Solange Mittmann. Membro do Grupo de Pesquisa Discurso, Arquivo e 
Autoria. E-mail: bruna.navarrina@gmail.com
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(MITTMANN, 1999, p.225), ou seja, através do recorte, fizemos a 
passagem dos textos (respostas nas entrevistas) aos discursos 
sobre o tradutor e o processo tradutório. A observação das 
respostas dos tradutores nos permitiu perceber algumas 
regularidades e também o retorno de alguns discursos já 
conhecidos sobre a tradução, ou seja, “as relações de sentido nas 
quais [este discurso] é produzido” (PÊCHEUX, 1969[1993], p. 77, 
grifo do autor). A partir dessas regularidades percebidas, pudemos 
delinear certos saberes de uma Formação Discursiva Tradutória 
(FDT), que foi definida por Henge (2015, p. 35) como uma rede 
de “discursos possíveis e relacionados aos saberes que regulam o 
gesto tradutório”. Já as irregularidades nos revelaram diferentes 
posições no âmbito da FDT, que é o que tentaremos descrever no 
decorrer do artigo. 

A fim de organizar nossa análise das SDs, tomamos 
de Pêcheux (1969[1993]) a descrição das relações imaginárias 
envolvidas no processo discursivo. Se “um discurso é sempre 
pronunciado a partir de condições de produção dadas” (PÊCHEUX, 
1969[1993], p. 77, grifo do autor), devemos considerar que os 
sujeitos participantes do processo tradutório “designam lugares 
determinados na estrutura de uma formação social” (ibidem, p. 82), 
como os diferentes cargos em uma editora, por exemplo. A partir 
dessa estrutura, é estabelecida uma relação de forças entre os 
sujeitos envolvidos, e essa relação é determinante nas formações 
imaginárias, definindo as imagens que os sujeitos “atribuem cada 
um a si e ao outro”. (ibidem, p. 82, grifo do autor). Portanto, neste 
artigo, trabalhamos como o discurso dos tradutores é produzido 
a partir de suas imagens em relação ao autor, a outros tradutores, 
aos editores e ao texto de partida. 

1 iMAginÁrio Do TrADuTor sobrE o AuTor E sobrE si 
MEsMo

O primeiro recorte que apresentamos concerne à visão 
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dos profissionais entrevistados sobre as suas relações com os 
autores dos “originais” (texto de partida, doravante TP). Percebe-
se que duas posições opostas se sobressaem: a de que o autor é 
um incômodo para o tradutor; e a de que o autor é um auxílio para 
o processo tradutório. A primeira posição pode ser identificada na 
seguinte sequência discursiva (SD): 

SD1: No caso de autor vivo é uma desgraça, 
porque o autor vivo sempre quer controlar 
muito; então é melhor traduzir autor morto. 
(NM)2

O tradutor deixa claro que não quer nenhum contato 
com o autor do original e ainda o considera uma presença 
desagradável que dificulta o processo de tradução. Essa tomada 
de posição pode ser vista como uma reivindicação da autoria do 
tradutor, visto que este tradutor está dando preferência à sua 
própria interpretação e não à do autor. 

Em posição inversa, há tradutores que consideram que o 
autor pode contribuir com a tradução, auxiliando-os no caso de 
dúvidas, como se pode averiguar nas SDs 2 e 3:

SD2: O que se pode dizer sobre a tradução é 
que o contato com o autor ou a autora pode 
ajudar no processo de tradução. (MK)

SD3: Se o autor estivesse vivo, com certeza o 
meu trabalho teria sido mais fácil. (MD) 

Essas sequências apontam para uma posição em que se 
considera que o autor pode facilitar o trabalho do tradutor no 
processo de tradução, possibilitando, por exemplo, que o tradutor 
resolva alguma dúvida ao entrar em contato com o autor. Nas SDs 
2 e 3, ao contrário da SD1, os autores procuram a validação autor 
em caso de dúvidas na interpretação do TP. Vale ressaltar que a 
segunda imagem, a do autor como auxílio, é a mais recorrente no 
2  Indicaremos os tradutores por suas iniciais. As referências das entrevistas encontram-se 
no final do artigo. 
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conjunto de entrevistas que compõe nosso arquivo. 
A maioria dos tradutores parece ter uma posição similar 

quanto à imagem do autor como “alguém a quem se deve 
fidelidade”, uma imagem que muitas vezes se confunde com a 
própria imagem do TP; o tradutor teria um dever com o autor 
e com o próprio TP. É o que se pode observar nas sequências a 
seguir: 

SD4: Busquei o tempo inteiro buscar a intenção 
do autor, preservando o que costumamos 
chamar de “estilo”, ou seja, a estrutura e sua 
narrativa, com suas peculiaridades, seu dialeto 
próprio, e o “idioleto” daquela sua obra em 
especial. (FF)

SD5: Sou um grande leitor de Henri Meschonnic, 
mas traduzindo procuro esquecer tudo que sei 
sobre teoria da tradução e servir, da melhor 
maneira possível, o texto original. (MD)

Nas duas sequências, os tradutores expressam uma 
posição de servidão ao TP e ao autor. Podemos considerar que 
eles têm uma imagem do autor como superior em relação ao 
tradutor, e que o dever do tradutor é servir ao “original”. É o que 
Aubert critica ao dizer: “o tradutor, nessa visão, aparece como 
figura menor, secundária” (AUBERT, 1993, p.7). 

Através dessas sequências, podemos perceber que 
os discursos dos tradutores remetem a discursos anteriores, 
presentes em uma memória sobre a tradução em geral e sobre o 
processo tradutório. Quando eles falam em “servir o texto original” 
e “buscar a intenção do autor”, estão reproduzindo o pensamento 
mais tradicional em relação ao processo tradutório, estabelecendo 
uma relação de sentidos. Essa ideia tradicional de tradução como 
transposição, como critica Mittmann, essencialmente descreve o 
tradutor como:

Situando-se entre o autor e o leitor da tradução, 
como um transportador de informações, o 
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tradutor tem por obrigação, portanto, resgatar 
o que foi dito pelo autor, de forma “correta”, 
“adequada”, “apropriada”, o que significa 
sem equívocos, interferência, ou desvios. 
(MITTMANN, 1993, p. 20)

No corpus analisado, apenas um tradutor se opôs a essa 
ideia de servidão:

SD6: Aí eu peguei essa coisa do coautor: se 
eu sou coautor, então não só posso e tenho 
liberdade de recriar – seguindo a linha dos 
irmãos Campos, do Décio Pignatari, dessa 
turma toda; como posso ir além e exigir. (NM)

Na SD acima, o tradutor contraria essa imagem de um 
autor superior, e além da imagem que ele tem do autor, ele 
também revela a imagem que tem do papel do próprio tradutor. 
Em vez de reproduzir a visão tradicional sobre o tradutor, coloca-o 
no mesmo nível do autor, como um coautor, que também pode 
criar como julgar melhor. 

Porém, mesmo considerando o conceito de coautoria, 
este pode aparecer como um reforço para a visão tradicional de 
servidão do tradutor, como pode ser observado no trecho: 

SD7: A tradução não deixa de ser uma coautoria, 
ainda que o tradutor seja necessariamente o 
junior partner da dupla. (PHB)

Na SD acima, apesar de considerar o tradutor como 
coautor, este profissional o considera como junior partner, ou 
seja, ainda há uma relação de subordinação do tradutor para o 
autor. Portanto, por mais que o tradutor seja um coautor, ele não 
tem as mesmas liberdades que o autor do TP. 

Ainda sobre a imagem que o tradutor faz dele mesmo, 
é interessante a visão que alguns tradutores fazem sobre a 
efetividade de seu trabalho, já reconhecendo que a falha é 
inevitável.
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SD8: O desafio é conseguir limitar as perdas ao 
inevitável. Obviamente, o resultado é sempre 
uma versão – adaptação ao idioma, ao contexto, 
ao imaginário do tradutor e do leitor. Mas isso 
não é o objetivo da tradução. (MK)

Aqui o tradutor parece compartilhar de uma visão de 
tradução diferente da tradicional e afirma que o produto final da 
tradução não é aquele ideal de uma mensagem transportada de 
uma língua para outra. Contudo, a oposição no final “Mas isso não 
é o objetivo da tradução”, indica que ele acredita que isso é uma 
falha na “missão do tradutor”, que essa não é a visão de tradução 
que ele considera ser a correta ou mais adequada e, além disso, 
que a tradução tem um objetivo e o tradutor é incapaz de atingi-
lo. Esse objetivo é considerado inalcançável, na visão tradicional, 
quando a presença do tradutor é percebida, como se pode 
observar nesta crítica que Aubert faz dessa visão tradicional: 

[...] o tradutor deveria, na medida do possível 
e do impossível, abstrair o seu próprio ser, 
tornar-se um canal, livre de “ruídos” ou outras 
obstruções à passagem “plena” do texto 
original à sua nova configuração linguística. 
Quando estas se manifestam, ou são tidas por 
se manifestarem, constituiriam “interferência” 
indevida por parte do tradutor, originários de 
sua incompetência para a função que se propôs, 
e resultante em desvios inadmissíveis. (AUBERT, 
1993, p.7)

Sobre essa interpretação plena e sem interferências da 
intenção do autor, Arrojo argumenta que “mesmo que tivermos 
como único objetivo o resgate das intenções originais de um 
determinado autor, o que somente podemos atingir em nossa 
leitura ou tradução é expressar nossa visão desse autor e de suas 
intenções” (ARROJO, 2005 [1986], p. 41, grifo da autora). Com 
essa afirmação, podemos encarar as possíveis divergências de 
sentido entre texto de partida e texto traduzido como resultados 
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inerentes do processo de tradução, do processo de interpretação, 
e não uma falha da competência tradutória. 

Ao longo da leitura das entrevistas, encontramos posições 
conflitantes não só entre os tradutores, mas em uma mesma fala 
de um mesmo tradutor. É o que podemos ver na seguinte SD:

SD9: Eu faço o que acho necessário, sem me 
impor ao leitor e tendo em conta que o meu 
primeiro dever é com Machado. (JG)

Nessa sequência o tradutor apresenta a imagem que faz 
da própria função: “Eu faço o que acho necessário”; a imagem da 
sua relação com o leitor: “sem me impor ao leitor”, e a imagem que 
faz da relação com o tradutor: “tendo em conta que meu primeiro 
dever é com Machado”. As sequências parecem conflitantes 
pois, considerando que “seu primeiro dever é com Machado”, o 
tradutor está reproduzindo a concepção tradicional de que ele 
deve “resgatar” a mensagem do autor, sem ele mesmo “interferir” 
no processo; entretanto, ao afirmar “faço o que acho necessário”, 
o tradutor revela ter ciência da sua função, e da sua interferência, 
no processo tradutório. Portanto, essas parecem ser duas 
posições opostas, visto que temos, de um lado, a ideia de que o 
tradutor tem certa autonomia na produção do texto da tradução, 
capaz de tomar decisões e, de outro, a ideia de que o tradutor 
tem um “dever” com o autor, reforçando a noção de “servidão” 
do tradutor ao autor. Isso nos mostra que podem existir posições 
discordantes e até opostas não só na mesma FDT, mas também 
em um mesmo sujeito com ela identificado. 

2 iMAginÁrio sobrE ouTrAs TrADuçõEs

Sobre a imagem que os tradutores fazem sobre outras 
traduções já realizadas dos mesmos textos de partida que eles 
traduziram, o que identificamos no corpus são duas visões 
opostas: uma posição que defende que as traduções não devem 
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se repetir; e outra que defende que o tradutor pode procurar 
outras traduções como “fonte de inspiração”. 

SD10: [...] e além disso, não repetir em nada 
a tradução anterior. Quero que a tradução de 
Nelson Dantas ainda possa ser lida e respeitada 
como a excelente tradução que é, e espero 
que a minha seja encarada da mesma forma 
no futuro, quando vierem futuras traduções. 
Porque elas virão, não tenha dúvida. Os originais 
são eternos, as traduções não. (FF)

Nesta fala, identificamos o desejo do tradutor de que as 
traduções sejam diferentes e, talvez, “originais” para cada tradutor, 
no sentido de que cada tradutor tenha sua autoria reconhecida 
na tradução. Afinal, se a função da tradução fosse, segundo a 
crítica de Mittmann à concepção tradicional, “transportar uma 
mensagem de uma língua para outra” (MITTMANN, 2003, p.18), 
então todas as traduções consideradas “boas” deveriam ser iguais. 
A esse respeito, Rónai considera que 

como não há equivalências absolutas, uma 
palavra, expressão ou frase do original podem 
ser frequentemente transportadas de duas 
maneiras, ou mais, sem que se possa dizer qual 
das duas é a melhor. Daí nunca existir uma 
única tradução ideal de determinado texto. 
Haverá muitas traduções boas, mas não a 
tradução boa de um original. (RÓNAI, 1987, p. 
23, grifo do autor)

Ademais, sobre a necessidade de novas traduções, Arrojo 
parece concordar com esse conceito de que as traduções podem 
e devem ser múltiplas quando afirma que “as traduções, como 
nós e tudo o que nos cerca, não podem deixar de ser mortais.” 
(ARROJO, 2005 [1986], p. 44).

Em contrapartida, na seguinte sequência discursiva, 
encontramos uma posição oposta à anterior: 
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SD11: Aí descobri a tradução lusitana, que 
é maravilhosa. E tinha coisas que eu não 
conseguia dar jeito – eu fazia, mas ficava 
amarrado, a tradução ficava ruim. ‘mas se 
encontrei uma tradução tão boa’, falei, ‘eu vou 
só colar’! Muito tradutor faz isso e não conta. 
Eu deveria ter usado aspas em alguns pedaços, 
mas não usei. (NM) 

Aqui o tradutor, apesar de reconhecer o “erro” em copiar 
a tradução anterior, sem dar o devido crédito ao seu autor, 
parece acreditar que, quando o tradutor está com dificuldades, 
copiar uma tradução anterior é uma ótima saída, o que nos leva 
a identificar que, quando se trata de traduções já produzidas, há 
duas posições em oposição no âmbito da FDT. 

Arrojo também argumenta que “além de ser fiel à leitura 
que fazemos do texto de partida, nossa tradução será fiel também 
à nossa própria concepção de tradução” (ARROJO, 2005 [1986], p. 
43). Esse argumento corrobora a ideia de que cada tradutor irá 
traduzir conforme sua perspectiva sobre tradução, que pode ser 
vista como sua posição como sujeito identificado na FDT, sendo 
assim, sua posição como sujeito dentro de uma FDT rege todo o 
seu processo de tomada de decisões durante uma tradução. 

3 iMAginÁrio sobrE o EDiTor 
 
Na busca pelas relações imaginárias das interações dos 

sujeitos envolvidos no ato tradutório, encontramos, também, 
posições divergentes sobre a relação que os tradutores 
estabelecem com os editores. 

A participação de um editor no processo tradutório 
pode ser vista como uma intervenção indesejada, como Aubert 
descreve: 

A prática profissional demonstra, porém, 
à sociedade, o quanto é problemática a 
coordenação harmoniosa de tal intervenção 
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[do revisor]. Salvo se sua participação for 
rigorosamente limitada à função de informante 
terminológico ou de revisor ortipográfico, 
haverá o risco de introduzir-se uma nova leitura, 
uma postura parcialmente distinta nas diversas 
representações imagéticas que vinculam 
os interlocutores, além de discrepâncias 
de competência linguística, de intenção 
comunicativa e outras. (AUBERT, 1993, p. 60)

A intervenção de um outro sujeito no ato tradutório 
pode ser uma intromissão indesejada por parte do tradutor, 
considerando que o revisor traz a sua própria rede de imagens 
e pode ter uma imagem diferente do tradutor no que concerne 
ao processo de tradução e à interpretação. O revisor, por conta 
de ocupar um cargo diferente do tradutor, tem motivações 
diferentes, o que vai determinar a imagem que ele faz da tradução 
e a posição que ele assume na FDT, o que vai reger seu trabalho 
como revisor. Na SD seguinte, podemos perceber o conflito de 
posições entre o tradutor e o editor: 

SD12: [...] o novo editor, adepto da linha da 
adequação aos novos tempos exigia que um 
texto da década de 1950 fosse praticamente 
reescrito inclusive com gírias da década de 
2000. Sou contra [...] (FF)

Anteriormente, na entrevista, o tradutor revelava ter 
rompido relações com essa editora, justamente por conta de 
opiniões diferentes. Podemos tratar essas opiniões como posições 
diferentes em uma mesma FDT. Isso nos leva a propor que, no 
âmbito de uma FDT, precisamos considerar que participam 
do processo tradutório não só os tradutores, mas também 
os revisores e editores. Neste caso, como há uma questão de 
hierarquia, o tradutor talvez não tenha escolha e deva acatar as 
decisões da editora, ou, como este tradutor fez, romper relações.

Devido às diferentes imagens feitas pelos editores, as 
motivações para a tradução também podem ser diferentes das 
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dos tradutores, como observado na seguinte SD:

SD13: O critério das editoras é comercial, então 
é um critério às vezes imbecil, é uma coisa 
secundária do livro: eles escolhem porque 
pode ajudar a vender. E o critério principal não 
deveria ser esse. (NM)

O tradutor então se vê no meio de um embate de 
interesses entre várias pessoas diferentes, que ocupam cargos 
diferentes e, portanto, posições diferentes em uma FDT. “O 
tradutor coloca-se com o negociador entre todas estas partes 
reais ou virtuais e nessas negociações nem sempre é previsto o 
assentimento explícito das partes.” (ECO, 2007, p. 20). Às vezes 
o tradutor consegue impor algumas decisões em acordo com a 
editora, como se observa no relato a seguir:

SD14: A editora quis fazer um livro grande, foi 
uma escolha dela. Em inglês há edições em 
formatos menores com capa dura, são muito 
bonitas, mas a proposta brasileira me pareceu 
ideal para crianças. o livro “mole” funciona 
melhor, é naturalmente mais flexível. Eu impus 
uma condição: cada ilustração na edição 
nacional deveria estar no mesmo lugar que 
ela ocupa no texto original, e isso felizmente 
aconteceu. (SM)

Neste caso o tradutor conseguiu negociar com a editora 
que sua decisão fosse acatada, assim como podemos observar na 
SD15, em que o tradutor conseguiu negociar com a editora para 
traduzir um autor de sua preferência:

SD15: Com Guimarães Rosa, foi projeto meu, 
que a editora aceitou. Quanto aos outros 
autores, traduzi a pedido deles.  (MD)

Nas SDs 14 e 15 podemos perceber que há uma 
possibilidade de negociação com a editora, mas relação de 
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forças sempre estabelece a editora como superior ao tradutor, 
permitindo ou não que suas decisões sejam mantidas ou aceitas. 

Também na SD16 encontramos o conflito entre tradutor 
e editor, em que a decisão final fica com a editora, e o tradutor 
deve acatar. Aqui o conflito diz respeito ao registro utilizado na 
tradução.

SD16: Em relação a tornar “compreensível” o 
texto de partida para o leitor italiano, por razões 
editoriais, a editora não permitiu o uso de 
registro muito coloquial, menos padronizado, 
que seria correspondente de uma certa forma 
àquilo que era o texto original. (GLR)

O tradutor nesta situação teve que acatar a decisão 
da editora e utilizou um registro que não acreditava ser o mais 
equivalente ao utilizado no TP. Alguns tradutores se sentem muito 
desvalorizados com essa relação de forças tão desigual e ficam 
realmente irritados com esta situação:

SD17: Nenhuma editora conseguiria se manter 
se não fossemos nós, tradutores! Além do 
direito autoral, têm de colocar nosso nome na 
primeira página. Ponto. (NM)

Em contrapartida, encontramos também tradutores que 
mantêm relações satisfatórias e duradouras com suas editoras: 

SD18: No começo, passei por várias editoras, 
tendo todo tipo de experiência positiva e 
negativa. Mas desde que a Companhia das Letras 
foi criada há dez anos que ela é praticamente a 
única editora para a qual traduzo, com exceção 
de uns três livros que verti para o inglês para 
a Stanford University Press. Tenho uma ótima 
relação com essas duas editoras. (PHB) 

SD19: Entre mim e a Marta Ramires, minha amiga 
e editora da Casa das Letras, a cumplicidade é 
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grande. (MJL)

A observação dessas SDs descrevendo a maneira como 
os tradutores e editores se relacionam possibilita a compreensão 
de que esses profissionais ocupam posições diferentes e também 
são capazes de estabelecer relações de força diferentemente, de 
modo que cada editora pode ter uma dinâmica distinta da outra. 
Esse tipo de variação na relação de forças afeta o resultado final 
de uma tradução, visto que o tradutor por vezes tem que ceder às 
decisões da editora, ou vice versa. O editor está numa posição em 
que a prioridade é vender, é agradar o público, enquanto o tradutor 
está preocupado com a sua interpretação ser a mais próxima 
possível do TP. Por outro lado, vemos também que é possível o 
tradutor e o editor manterem uma relação de “cumplicidade”, 
como dito na SD19, havendo assim uma possibilidade de 
negociação, embora a decisão final seja do editor.

conclusão

Este artigo teve por objetivo mostrar alguns 
funcionamentos presentes nos discursos dos tradutores para, 
através da análise das suas falas, delinear diferentes posições no 
âmbito de uma FDT. Para isso, exploramos as relações mantidas 
entre tradutor e os outros participantes do ato tradutório: o autor, 
outros tradutores e editores. Na busca pelo posicionamento dos 
tradutores, procuramos mostrar que não há uma regra para 
o fazer tradutório, mostrando que cada tradutor traz as suas 
próprias imagens deste processo e assim assume posições que 
determinam as suas decisões durante uma tradução. 

Trouxemos algumas posições compartilhadas por mais de 
um tradutor, mas ressaltamos as posições diferentes, até mesmo 
opostas, que nos permitem delinear a FDT. Com o delineamento 
da FDT, pretendemos nos desvincular da visão tradicional de 
tradução em que há somente uma maneira correta de traduzir, 
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e começamos a considerar que há mais de uma posição que 
um tradutor pode tomar durante o processo tradutório, sem 
nenhuma estar mais adequada que a outra. De um lado temos 
um tradutor afirmando: 

SD20: Porque a nota bem feita é uma 
sofisticação, ajuda o texto, qualifica a leitura. 
(NM)

Do outro temos outro tradutor dizendo:

SD21: Não gosto de notas de rodapé. O texto 
precisa funcionar por si mesmo. (MK)

Essa visão da nota de rodapé ser uma falha do tradutor é 
comum entre estudiosos da Tradução. Umberto Eco afirma que “a 
nota de pé de página ratifica a sua [do tradutor] derrota” (2007, p. 
109), e mais adiante chama a nota de “sinal de fraqueza por parte 
do tradutor” (ibidem, p. 127). 

Conseguimos mostrar através das diversas SDs aqui 
trazidas que os tradutores ainda reproduzem muito do discurso 
tradicional, prezando pela intenção do autor e já considerando 
seus trabalhos como falhos, mas que alguns já começaram a 
reivindicar seus direitos como autores de suas traduções e a 
valorizar mais seus trabalhos, aceitando suas interferências como 
inerentes deste processo e como algo a agregar ao texto. Sobre 
isso, Eco, ao discutir livros seus traduzidos para outras línguas, 
afirma que:

E se às vezes percebia impossibilidades [...], 
com maior frequência percebia possibilidades: 
ou seja percebia como, no contato com a 
outra língua, o texto exibia potencialidades 
interpretativas que passaram despercebidas 
por mim mesmo, e como, às vezes, a tradução 
podia melhorá-lo (digo melhorá-lo em relação 
à intenção que o próprio texto manifestava de 
improviso, independente da minha intenção 
originária de autor empírico). (ECO, 2007, p. 
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15-16)

Acreditamos que a compreensão de uma FDT com saberes 
diversos sobre o ato de traduzir pode ser um passo importante 
para a redução de preconceitos sobre o texto traduzido e, por 
consequência, sobre o tradutor. Compreender a tradução como 
um processo que envolve diversos sujeitos que naturalmente 
assumem posições diferentes nos ajuda a compreender o próprio 
fazer tradutório. Desse modo, podemos pensar no que realmente 
acontece durante uma tradução, sem antes julgar este processo 
como fadado à falha. 
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inTroDução

A estrutura de uma manifestação frequentemente 
reconfigura, momentaneamente, a moldura cotidiana do espaço 
urbano. O fluxo dos automóveis pode cessar, o movimento 
de pedestres pelas calçadas é reorientado a outra direção e o 
destino dos passantes deixa de ser o trabalho, a casa ou o bar. O 
comércio da cidade, a depender da extensão do movimento, fecha 
as portas. As vidraças das agências bancárias e lojas recebem 
tapumes, receando-se o estilhaçamento de suas estruturas. As 
ruas se transformam em campos de circulação de sentidos que 
ecoam na forma de panfletos, gritos, no ritmo dos passos, na 
camisa que se veste, na máscara que se usa. A configuração desse 
espaço concebe um lugar social – o manifestante – constituído no 
decorrer do evento, de onde é possível a atualização de diferentes 
memórias em contradição. 

Junho de 2013 foi um momento equívoco da República 
Brasileira, instaurando a disputa por diferentes tentativas de 
estabilização do acontecimento histórico, como se houvesse uma 

1   Doutorando em Linguística pelo IEL-Unicamp. Pesquisa o caráter paradoxal e desigual 
de diferentes objetos que circulam em manifestações contemporâneas e na política par-
tidária. Integra o grupo “O discurso nas fronteiras do social: diferentes materialidades sig-
nificantes na história”, liderado por Suzy Lagazzi. E-mail: benayon@globomail.com
2   Jornalista e palhaço. Doutorando em Linguística pelo IEL-Unicamp. Ao analisar fotogra-
fias e vídeos das manifestações ocorridas entre 2013 e 2016 no Brasil, interessa-se pelo 
modo como a máscara palhacesca é significada por distintos movimentos sociais produz-
indo efeitos de protesto e os processos de subjetivação que estão em relevo. Integra o gru-
po “O discurso nas fronteiras do social: diferentes materialidades significantes na história”, 
liderado por Suzy Lagazzi. E-mail: romulo.osthues@gmail.com



149

versão única, verdadeira, a ser alcançada por alguma narrativa. 
As empreitadas em regularizar o evento constituíram um estado 
de disputas cujos aparelhos eram marcados pela desigualdade de 
forças. As mídias alternativas tentavam cobrir as manifestações 
com equipamentos de pouca potência, filmando os protestos 
em primeira pessoa, com uma transmissão lenta de conteúdo 
e limitada à difusão pelas redes sociais. A mídia dominante 
dispunha da força de seu aparato tecnológico, sobrevoando as 
avenidas e falando a grandes públicos, ouvintes e leitores dos 
jornais diários. Essa dissimetria de forças estava colocada na luta 
pela estabilização de sentidos. 

Inúmeras imagens dos corpos de manifestantes que 
protestavam pelas ruas, com camisa, sem camisa, uniformizados, 
pintados, mascarados, circularam na grande mídia, produzindo 
um imaginário sobre aqueles que compuseram o acontecimento 
histórico. Pontualmente, nosso trabalho coloca como questão 
o processo de produção de sentidos configurado a partir 
da produção fotográfica da grande mídia sobre os corpos de 
manifestantes mascarados em Junho de 2013. 

As fotografias que constituem nosso corpus foram 
recortadas considerando a presença de duas máscaras, regulares 
nas manifestações: a de Guy Fawkes, famosa por comparecer no 
filme V de Vingança e pela relação com o movimento Anonymous; 
e o nariz de palhaço, um objeto semanticamente relevante para 
o campo discursivo das artes cênicas e circenses que foi para 
as manifestações, onde possibilita mobilizar sentidos outros. As 
formulações teóricas de Lagazzi (2013) sobre a deslinearização 
de imagens nos possibilitaram proceder ao trabalho com as 
materialidades significantes visuais.
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1 SOBRE FORMAçãO DISCURSIVA E DESLINEARIZAçãO DE 
iMAgEns

A montagem do arquivo que ancora a presente análise 
está relacionada ao recorte de reportagens sobre Junho de 2013, 
constituídas por grupos de mídia hegemônicos. Ao considerarmos 
a grande mídia, constitui-se um modo de organizar o arquivo 
que possibilita a primazia de certas leituras do acontecimento, 
já que o processo de produção de sentidos ocorre a partir de 
determinada posição ideológica, e não de outras. Nesse sentido: 
“Na organização dos arquivos, sempre se encontram os efeitos 
do funcionamento da ideologia, naturalizando alguns processos 
de significação e, simultaneamente, apagando outros” (MARIANI, 
2016, p. 15). Portanto, delimitar como recorte os modos como as 
máscaras de Guy Fawkes e de palhaço comparecem em produtos 
midiáticos de grande circulação, em Junho de 2013, é um gesto que 
possibilita proceder à análise, mas não se trata de uma tentativa 
de leitura exaustiva do acontecimento.

O processo de significação que sustenta certos sentidos 
ocorre a partir de determinada posição de sujeito, constituída 
em uma determinada formação discursiva (FD). A noção de FD 
possibilita supor que o sentido não é dado a priori. A formação 
discursiva pode ser compreendida como aquilo que “determina o 
que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 2014b, p. 147), no entanto, 
deve-se entender “uma FD como heterogênea em relação a si 
mesma: o fechamento de uma FD é fundamentalmente instável” 
(COURTINE, MARANDIN, 2016, p. 39). Sendo assim, as fronteiras 
de uma FD são porosas, possibilitando a negociação dos sentidos 
entre diferentes FDs.

A noção de formação discursiva se constitui em relação ao 
interdiscurso, considerado o “‘todo complexo com dominante’ das 
formações discursivas, esclarecendo que também ele é submetido 
à lei de desigualdade-contradição-subordinação” (PÊCHEUX, 
2014b, p. 149). Sendo a contradição constitutiva da relação entre 
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FDs, as palavras e os acontecimentos históricos apresentam 
sentidos divididos, de modo que um objeto discursivo comporta 
um caráter contraditório, ou como diz Pêcheux: “o que Lênin 
reformulou, dizendo ‘Um se divide em dois’” (PÊCHEUX, 2014a, p.7). 
O interdiscurso também está submetido à lei da desigualdade, de 
forma que a relação de disputa entre FDs implica dominantes e 
dominadas – determinados sentidos produzidos para um objeto 
discursivo têm o privilégio da estabilização em detrimento de 
outros (o que não exclui a possibilidade de os sentidos à margem 
tornarem-se estabilizados, no caso de uma reconfiguração da 
formação social). 

Ao pressupormos a desigualdade como lei constitutiva 
da relação entre as FDs, assumimos também que ela é dupla. 
Ela estrutura internamente um objeto discursivo quando 
diferentes sentidos disputam sua estabilização: uma mesma 
palavra, enunciada a partir de diferentes posições de sujeito, 
pode significar diferentemente, de modo que um determinado 
sentido pode produzir o imaginário de universalidade. Por outro 
lado, “há o funcionamento da desigualdade entre diferentes 
objetos paradoxais, sendo que uns têm dominância sobre outros” 
(BENAYON, 2018, p. 11). Determinadas palavras parecem deter 
um privilégio em sua circulação quando comparadas a outras, em 
campos específicos. Por exemplo, na política partidária brasileira, 
especificamente, nas campanhas presidenciais do segundo turno 
de 2014, o objeto “mudança” circulou amplamente produzindo 
sentidos a partir de posições contraditórias. Enunciava-se 
“mudança”, mas não “revolução”, que, por exemplo, já circulou de 
forma ampla pouco antes do fim da Primeira República Brasileira. 
Dessa forma, a desigualdade é dupla: ocorre no interior da palavra, 
mas também entre objetos diferentes. 

Quando consideramos condições de produção 
heterogêneas, em um campo específico, como as manifestações 
de massa, é possível que haja uma maior circulação de um objeto 
paradoxal em detrimento de outros, de modo que essa relação 
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desigual centraliza as disputas de tal forma que a estabilização 
desse objeto pode oferecer privilégios provindos dos Aparelhos 
Ideológicos de Estado que outros objetos paradoxais seriam 
incapazes de oferecer. As imagens de diferentes máscaras, 
nos protestos, podem circular produzindo sentidos de forma 
contraditória e desigual.

O trabalho de análise do processo de produção de 
sentidos em imagens se sustenta a partir de um procedimento 
denominado “deslinearização de imagens”, proposto por Lagazzi 
(2013). Deslinearizar imagens permite ao analista de discurso 
ponderar “o acontecimento da estrutura na sua composição 
visual” (LAGAZZI, 2013, p. 105) para que seja possível compreender 
o desdobramento da formulação visual intradiscursiva (o 
formulado) em diferentes imagens que compõem a memória do 
dizer (o formulável). Ao trabalhar o batimento entre descrição e 
interpretação, compreendendo o formulado no interior de uma 
fotografia e o remetendo ao campo do formulável, vamos nos 
deparando com os desdobramentos possíveis em imagens que 
simbolizam o social, o político. 

A formulação visual, localizada na relação com o 
intradiscurso (LAGAZZI, 2015, p. 181), atualiza determinada 
memória discursiva, constituída a partir de uma FD. Sendo assim, 
não há literalidade na produção e na leitura da figura, pois sua 
constituição, os elementos que a compõem e os limites desse 
enunciado visual são produzidos a partir de uma posição ideológica. 
Por esse aspecto, “importa dar consequência ao primado da 
descrição pelo investimento no procedimento parafrástico, 
para que as ‘paráfrases plausíveis’ possam ir configurando as 
fronteiras das formações discursivas e das posições de sujeito 
que sustentam as derivas possíveis” (LAGAZZI, 2015, p. 178). 
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2 “V” DE GUY FAWKES

A máscara de Guy Fawkes é constituída por traços faciais 
expressivos que impedem a colagem de uma caracterização de 
tipo alegre ou triste. Trata-se da face tensionada de um homem. As 
marcas dessa representação, que comparece em V, personagem 
do filme “V de Vingança”, são caracterizadas pelo desenho de 
formas triangulares que remetem à letra V. As sobrancelhas 
“arqueadas permitem a associação com o ‘V’, entre elas e nelas, 
quando invertidas na vertical”; o nariz “aponta para construções 
em torno da letra que é homônima à personagem”; o bigode é 
“composto de ‘Vs’”; a boca, “de forma mínima, pode retomar o 
elemento triangular característico” (CARDOSO, 2014, p. 76-77). A 
máscara de “V”, por vezes, é significada como inspirada em Guy 
Fawkes, um inglês nascido no século XVI:

Guy Fawkes participou da “Conspiração 
da Pólvora”, conspiração que consistiu no 
planejamento do atentado que objetivava 
explodir o parlamento inglês. A explosão seria 
efetivada utilizando pólvora oriunda de fogos 
de artifício e o atentado se realizaria durante o 
discurso do rei James I em 5 de novembro de 
1605. Tal conspiração e atentado resultariam 
no assassinato do monarca, de membros de 
sua família e grande parte de seus associados 
(CARDOSO, 2014, p. 80).

Formulou-se que, em “4 de novembro de 1605, em uma 
busca na Casa dos Lordes, Fawkes foi preso próximo à adega com 
36 barris de explosivos” (CARDOSO, 2014, p.  82). A narrativa sobre 
Guy Fawkes foi estabilizada a partir de determinada posição de 
sujeito, produzindo certos sentidos que retornam atualmente: 
“Até hoje, no dia 5 de novembro, são feitas revistas nos porões do 
Parlamento. Homonimamente, existe um festival na Inglaterra em 
comemoração à Conspiração da Pólvora” (CARDOSO, 2014, p. 83). 
No Brasil, a história que se conta sobre Fawkes ou as festividades 
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britânicas celebrando a Conspiração da Pólvora não constituem o 
imaginário dominante que significa a máscara de “V”, no entanto, 
um rastro de insurgência se materializa nela. Guy Fawkes e “V” se 
imbricam no mesmo objeto ao atualizarem a memória de algo 
que não cabe no regime atual e, portanto, se insurge. Também 
há, no país, o imaginário de funcionamento dessa máscara como 
símbolo do movimento Anonymous, que preconizou alguns 
ataques virtuais a entidades públicas e privadas.

Anonymous, assim como Guy Fawkes, atualiza uma 
discursividade insurgente. Na descrição presente no site que 
divulgava o movimento, na versão brasileira, comparece: “Hoje, 
Anonymous é uma ideia de mudança, um desejo de renovação. 
Somos uma ideia de um mundo onde a corrupção não exista, onde 
a liberdade de expressão não seja apenas uma promessa, e onde 
as pessoas não tenham que morrer lutando por seus direitos”.3 
A estrutura organizacional do movimento é afirmada sem os 
contornos de uma entidade: “Nós não somos uma organização 
e não temos líderes”. Os sentidos mobilizados nos recortes uma 
ideia de mudança e não somos uma organização retornam no 
imaginário produzido sobre a máscara de “V” em 2013. O corpo que 
veste essa máscara não apenas tem a possibilidade de se tornar 
anônimo, mas atualiza sentidos que dialogam com a explosão da 
ordem existente, seja fisicamente, ao explodir o parlamento para 
depor o rei, seja virtualmente, ao invadir espaços virtuais que 
representam órgãos governamentais ou empresariais.

Em Junho de 2013, “V” compareceu em corpos de 
diferentes manifestantes, conforme as imagens que circularam 
na grande imprensa. A possibilidade de trabalhar a produção 
de sentidos a partir da máscara de Guy Fawkes, nas figuras 1 e 
2 (a seguir), está na articulação estabelecida entre os diferentes 
objetos que constituem a materialidade imagética e na remissão 
a um já-dito e a um não-dito.

3   Disponível em: <http://www.anonymousbrasil.com/sobre-anonymous/>. Acesso em: 
04 de agosto de 2018.
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Figura 1  -  Caminhada de manifestantes em Belém, em 
26/06/2013.4

Fonte: Foto de Igor Mota (Futura Press / Estadão Conteúdo) 

Na primeira formulação visual (figura 1), comparece um 
manifestante utilizando a máscara de Guy Fawkes, envolto na 
bandeira do Brasil, com o corpo orientado para a mesma direção 
do Batalhão de Choque. Em Junho de 2013, circulou o imaginário 
de brutalidade do uso da força policial contra diferentes 
manifestantes, mas esses sentidos não cabem no material em 
análise, que convoca uma direção comum contra a qual os corpos 
dos policiais e do manifestante estão posicionados, silenciando 
a produção de relações de confronto. A máscara torna anônimo, 
com a bandeira nacional, o corpo que a veste, impossibilitando 
saber de seus traços característicos. É um corpo, em pé, vestido 
com a bandeira do Brasil e usando a máscara de Guy Fawkes. 
A bandeira nacional constitui-se em fantasia,5 pois também é 
vestida, como uma capa.
4   Fonte: UOL Vestibular. manifestações de junho de 2013: Qual é o saldo dos protestos um 
ano depois? Disponível em: <https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atual-
idades/manifestacoes-de-junho-de-2013-qual-e-o-saldo-dos-protestos-um-ano-depois.
htm>. Acesso em: 19 de julho de 2018.
5   Nomeamos de fantasia o modo como a bandeira é vestida, em vez de disfarce, devido a 
seu uso atualizar a memória da capa de alguma personagem heroica, em busca de justiça 
– um justiceiro. Ao mesmo tempo, há um jogo com a memória do carnaval.
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Figura 2 - manifestação na capital carioca, em junho de 2013.6

Fonte: Foto de Stringer Brazil (Reuters)

Na formulação visual da figura  2, comparece um corpo 
ereto, impossível de se identificar, capturando pelo celular a 
marcha dos manifestantes. Apesar de sua face não se dar a 
conhecer para o interlocutor da fotografia, a máscara, neste 
caso, não produz o anonimato para os manifestantes na cena, 
pois está virada para trás e se articulando à bandeira nacional, 
vestida como uma capa. No intradiscurso, a articulação entre 
máscara e bandeira detém certo privilégio em relação a outros 
objetos constitutivos da formulação. Esses dois estão no centro 
do recorte, tendo o foco em detrimento do entorno. Enquanto os 
corpos dos manifestantes seguem em frente, o corpo mascarado 
se direciona em oposição, mas não em confronto.
6   Não foi possível precisar a data do protesto até o fechamento deste trabalho. Fonte: 
Época. A era dos protestos conectados. Disponível em <https://epoca.globo.com/ideias/noti-
cia/2015/03/era-dos-protestos-conectados.html>. Acesso em: 19 de julho de 2018.



157

As figuras 1 e 2 são constituídas por semelhanças, como 
a produção de sentidos que ocorre a partir da composição entre 
a máscara de “V” e a bandeira nacional, vestida como fantasia. 
Entretanto, dessemelhanças também constituem ambas as 
formulações visuais. Na primeira figura, a memória da insurgência 
figurada em um corpo anônimo se coloca ressaltada em relação 
ao Aparelho Repressivo de Estado, que funciona garantindo a 
perpetuação do estado de coisas existente. Entretanto, não há 
confronto explícito, apesar de aí já se entrever a relação que se 
anunciaria entre manifestantes, máscara de “V” e polícia: a violência 
contra os insurgentes e a proibição jurídica da incorporação de 
Guy Fawkes. A máscara branca, a bandeira predominantemente 
verde e o uniforme preto da polícia, com “choque” inscrito em 
seus escudos, são elementos que parecem mal se suportarem no 
mesmo enquadramento. A primeira figura ressalta o desencontro 
desses objetos, que atualizam, naquelas condições, os sentidos 
em disputa de insurgência e da manutenção do que está posto.

Na segunda figura, nenhuma grande disparidade se 
instala. A partir do lugar das forças que impedem o prosseguimento 
do movimento, é capturado um Guy Fawkes que se articula a, 
aparentemente, estudantes – alguns de cara pintada –, homens 
engravatados e outras pessoas. A máscara de “V” mobiliza sentidos 
que não nos colocam de forma tão brusca diante do assombro 
que marca a disparidade entre as cores e as palavras sombrias da 
polícia e o branco e o verde explosivos de alguns manifestantes. 
Os cassetetes e as armas de bala de borracha, na figura 2, estão 
escondidos atrás dos recortes da imagem, dissimulando o efeito 
temeroso que produzem. 

Duas formulações visuais constituídas a partir de duas 
posições de sujeito diferentes, significando contraditoriamente, 
na relação entre “V” e polícia, a disparidade entre insurgência e 
manutenção do mesmo. Nos protestos, a máscara virada para trás 
oferece a face do manifestante a reconhecimento, inviabilizando o 
funcionamento do anonimato. Contudo, nas formulações visuais 
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recortadas, ainda há a impossibilidade de reconhecer aqueles 
que se insurgem, mesmo que não estejam usando a máscara. 
De todo modo, ainda que “V” não esteja instalada na face, sua 
presença atualiza sentidos de insurgência ao Estado. Nas duas 
formulações visuais, a máscara de Guy Fawkes está articulada à 
bandeira nacional brasileira. 

É pela remissão do intradiscurso ao interdiscurso que se 
torna possível trabalhar a contradição constitutiva das imagens. Por 
um lado, a máscara atualiza sentidos de insurgência que sugerem 
a explosão da ordem existente. A lei nº 6528 de 11 de setembro 
de 20137 emerge, posteriormente, como sintoma dos efeitos que 
a máscara de “V” produz ao Estado, especificamente, no artigo 2º: 
“É especialmente proibido o uso de máscara ou qualquer outra 
forma de ocultar o rosto do cidadão com o propósito de impedir-
lhe a identificação”. A possibilidade de circulação da máscara de 
Guy Fawkes foi proibida pelo Estado. Por outro lado, a bandeira 
nacional não produz sentidos incômodos ao Aparelho de Estado, 
de modo que sua circulação não foi restringida em nenhum 
aspecto nos protestos.

3 “A MENOR MáSCARA DO MUNDO”8

Diferentemente de outras máscaras usadas em 
protestos, como é o caso da de Guy Fawkes, “quem recorre à do 
palhaço não busca o anonimato: o sujeito tem sua face exposta, 
revelada. O sujeito quer se mostrar” (OSTHUES, 2018, p. 2). Vestir 
o nariz vermelho é um gesto que, na formação social brasileira, 
também pode produzir efeitos de protesto, o que implica levar 
em consideração: (1) a equivocidade da máscara palhacesca e 
a possibilidade de ser palhaço significar contraditoriamente – a 
possibilidade de sempre haver um sentido outro para palhaço, 

7   RIO DE JANEIRO. Lei nº 6528 de 11 de setembro de 2013. Regulamenta o artigo 23 da 
constituição do Estado, Rio de Janeiro, RJ, set 2013.
8   “A máscara do clown, o nariz, é a menor do mundo, a que menos esconde e mais revela” 
(BURNIER, 2009, p. 218).
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dos sentidos deslizarem em razão da abertura do simbólico 
em processos de significação; e (2) o modo como discursos da 
palhaçaria9 e sobre o palhaço foram permitindo a espessura 
semântica do nariz vermelho. A máscara palhacesca aciona 
imaginários – consequentemente, discursos – e produz efeitos 
de sentido que interferem no real da cidade nas suas variadas 
possibilidades discursivas. Se uma palavra já é um discurso, o 
nariz vermelho, por sua materialidade significante, também o é. 
Ele produz seus múltiplos efeitos entre interlocutores no instante 
mesmo de sua aparição em meio ao rosto de um sujeito na 
posição de palhaço (OSTHUES, 2017, p. 130-131).

Dito de outro modo, tal qual a palavra palhaço, a máscara 
palhacesca também se inscreve em um ou outro efeito conjuntural, 
politicamente sobredeterminado (PÊCHEUX, 2015, p. 157). Esse 
funcionamento possibilita afirmar que tanto a palavra quanto 
a máscara são significadas de maneira contraditória e desigual, 
a partir de diferentes posições em disputa. Ao considerar o uso 
do nariz vermelho em protestos de rua, uma questão sempre se 
faz inquietante: o que é ser palhaço e qual é o funcionamento da 
máscara palhacesca nesse caso? 

De nossa prática teórica, afirmamos que a ideologia 
fornece evidências que estabilizam os sentidos dominantes de 
ser palhaço, evidências que mascaram, “sob a ‘transparência 
da linguagem’, aquilo que chamaremos o caráter material do 
sentido das palavras e dos enunciados” (PÊCHEUX, 2014b, p. 
146, grifos do autor). A evidência, então, é um efeito produzido 
a partir da posição dominante, pois há a possibilidade de a 
produção de sentidos acontecer a partir de outras posições. Na 
perspectiva discursiva, a posição de palhaço que o sujeito ocupa 
em um discurso de protesto o significa de uma ou outra maneira, 
segundo as condições de produção nas quais se estabelece sua 
discursividade. No entanto, a polissemia das diferentes posições 
que constituem nossa sociedade fica normalmente subsumida 

9   Ao usar o termo palhaçaria, refiro-me à prática artística.
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à posição dominante. Essa posição é “trabalhada por formações 
imaginárias que são ‘preenchidas’ (significadas) pela ideologia 
social” (ORLANDI, 2004, p. 69), compondo imagens do que pode 
ser significado como um palhaço em dado momento histórico, em 
uma formação social específica. Ao longo da história, os sentidos 
de palhaço foram constituídos em práticas sociais e políticas 
(aqui, incluímos as do campo das artes cênicas) tão diversificadas 
que, interdiscursivamente, produzem efeitos dos mais variados, 
como fragilidade, doçura, comicidade, confronto, insubmissão, 
desobediência, violação etc.

Figura 3 - Protesto nas imediações do estádio de futebol 
Maracanã, no Rio de Janeiro, em 30/06/2013.10

Fonte: Foto de Yasuyoshi Chiba (AFP Photo)

Para dar continuidade à observação do movimento dos 
sentidos das máscaras que nos interessam, tomemos como 
exemplo a figura 3 (acima). A formulação visual aponta para uma 
abertura de significação do nariz vermelho dada a articulação 
desse objeto com um gesto não habitual do sujeito quanto ao uso 
10   Fonte: UOL Esporte. protestos na copa das confederações. Disponível em: <https://
esporte.uol.com.br/album/2013/06/15/protestos-na-copa-das-confederacoes.htm#fo-
toNavId=pr10406862>. Acesso em: 25 de junho de 2018.
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da máscara em seu corpo nos protestos: o nariz de palhaço, neste 
caso, está deslocado de sua posição ordinária (como acontece 
com a máscara de Guy Fawkes na figura 2). 

Não chega a meio metro a distância entre o policial 
e a manifestante em primeiro plano na fotografia. Os olhos 
semiabertos do policial em direção à jovem. O olhar dela para um 
outro plano em desencontro. O braço da jovem ao alto. A máscara 
do palhaço empunhada, não mais presa ao nariz, cobrindo parte 
do rosto. A máscara, em sua materialidade significante (naquela 
conjuntura histórica, naquela situação imediata dos protestos), 
produzindo efeitos de descontentamento. O gesto da jovem 
em deslocá-la do centro de seu rosto, local de costume numa 
manifestação, para o alto além de sua cabeça, na mediação de 
um outro seu gesto de enfrentamento ao policial < à polícia < ao 
Estado. Os efeitos de protesto produzidos a partir da articulação 
entre gesto do sujeito e objeto sustentado acima de si: o nariz 
vermelho fazendo as vezes de um cartaz, uma bandeira que a 
manifestante ergue chamando seus iguais. Há uma tensão em 
jogo, marcando que os lugares do policial e da manifestante estão 
em confronto, cujo efeito é o de uma relação inconciliável com as 
forças repressivas.
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Figura 4 - Manifestação próxima ao terminal de ônibus Parque 
Dom Pedro II, em São Paulo, no dia 11/06/2013.11

Fonte: Foto de Drago (SelvaSP)

Marcado por acontecimentos anteriores, dos primeiros 
dias daquele mês, quando a polícia investia contra os manifestantes 
(que gritavam, por exemplo, “ô, fardado, você também é 
explorado!”),12 o sujeito em destaque na cena veste um nariz 
vermelho de palhaço para se inter/pôr, colocando-se no espaço-
entre a instituição violenta e os demais manifestantes. O sujeito 
na posição de palhaço pede uma trégua ao sujeito no lugar de 
policial, representante do Aparelho Repressivo de Estado. Nessa 
outra discursividade, o sujeito na posição de palhaço, ajoelhado, 
estende o braço e oferece flores brancas à polícia militar de São 
Paulo. Em contraposição, a polícia, impondo seus escudos, em 
marcha (a fotografia captura o avanço dos pés dos policiais). 
O manifestante propõe uma conciliação. O nariz vermelho, 
11   Fonte: Folha de S. Paulo. Veja cerca de 200 gritos de protesto dos manifestantes em Sp. Di-
sponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/06/1300497-veja-cerca-de-
200-gritos-de-protesto-dos-manifestantes-em-sp.shtml>. Acesso em: 30 de julho de 2018.
12   Conforme nota de rodapé 1.
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articulado ao gesto da oferta de flores, traz outros sentidos para 
a cena, porque o sujeito na posição de palhaço, para se significar 
conciliador em protesto de rua, se inscreve em dado campo do 
dizer da palhaçaria (como prática artística) que também comporta 
os gestos de mediação: o já-dito do palhaço de ações poéticas, 
dos mímicos das ruas, dos palhaços que atuam em hospitais – e, 
neste último caso, a singeleza que se exige em um ambiente de 
cuidado (pela e para a cura). As flores vulneráveis, brancas (cor da 
paz? “Bandeira branca, amor...”);13 os escudos rijos, transparentes, 
estampados com a palavra que anuncia os efeitos de sentidos de 
repressão, vigilância, violência: POLÍCIA. 

Na figura 4, o sujeito na posição de palhaço é conciliador, 
mas também insurgente. É uma conciliação demasiadamente 
irônica: mobilizar as flores brancas, representando a paz, explicita 
o lugar da polícia como produtora da guerra e da violência. Se 
não houvesse insurgência, não haveria nem motivos para se estar 
em uma manifestação, prostrado diante da polícia. Assim como 
na figura 3, e diferente de todas as outras imagens trazidas neste 
trabalho, a constituição da formulação visual da figura 4 explicita 
a dissimetria entre lugares distintos: a polícia e os manifestantes. 
Há uma diferença, pois em uma imagem comparece o confronto, 
noutra, a conciliação. Entretanto, em ambas, esses são lugares 
inconciliáveis, trazendo à tona que a insurgência ocorre contra 
algo (no caso, a polícia, representando o Estado). 

Colocando em relação, interdiscursivamente, as diversas 
imagens de manifestantes que portam o nariz de palhaço para 
se significarem descontentes na formação social brasileira, e 
cientes de que a língua se projeta sobre outras materialidades 
significantes, é possível compreender de que modo enunciados 
como “isso é uma palhaçada”, “não me faça de palhaço” etc. 
estão na base de produção de sentidos das formulações visuais 
das figuras 3 e 4. Uma contradição posta em cena pelos efeitos 
13   Composição de Laercio Alves e Max Nunes, a canção “Bandeira Branca” ficou famosa 
na voz de Dalva de Oliveira. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/dalva-de-olivei-
ra/243872/>. Acesso em: 30 de julho de 2018.
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de sentidos que o próprio gesto de portar a pequena máscara 
vermelha carrega em si: “ser e/ou não ser palhaço”? Usa-se o nariz 
de palhaço para se dizer não (querer mais) sê-lo. 

O sentido de palhaço sempre pode ser outro. E se, 
na formulação constituída por um sujeito vestindo um nariz 
vermelho, “corpo e sentido se atravessam” (ORLANDI, 2008, p. 9), 
por meio dela é que os sujeitos se denegam (ser) palhaços/as. 
É, então, uma formulação visual exposta ao equívoco, tomando 
os corpos dos sujeitos na posição de palhaço, subjetivando-
se palhaços de diferentes modos por intermédio da máscara 
palhacesca, produzindo, desigualmente, um sem número de 
efeitos: dos manifestantes-palhaços insurgentes (figura 3) ao 
conciliador (figura 4), acompanha-se o movimento de sentidos de 
palhaço que circularam nas manifestações de Junho de 2013.

consiDErAçõEs FinAis

Ao trabalharmos com as referidas máscaras em corpos 
de manifestantes em Junho de 2013, questionamo-nos sobre 
o processo de produção de sentidos que concorrem pela 
estabilização interna de objetos discursivos. Perguntamo-nos, 
também, pelos efeitos produzidos pela relação desigual entre 
as diferentes máscaras. Em nosso gesto de leitura, ao tomarmos 
como materiais de análise algumas fotografias que circularam 
a partir do acontecimento histórico, destacamos que não são 
as máscaras de Guy Fawkes ou de palhaço que significam em 
si mesmas. É pela imbricação das máscaras com os gestos dos 
sujeitos, firmados a partir de determinada posição de sujeito, que 
se constituem os efeitos de sentido produzidos. 

Conforme Lagazzi (2012, p. 1), a imbricação é uma 
composição “no movimento da incompletude e da contradição” 
entre materialidades. Isso porque uma “materialidade significante 
remete a outra e a falha que as estrutura demanda rearranjos, 
assim como a não-saturação que constitui a interpretação 
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permite que novos sentidos sejam reclamados”. É importante 
salientar que, fazendo a deslinearização das imagens, não 
estávamos tratando de complementaridade entre materialidades 
significantes, entre objetos e gestos. Entendemos que, em 
composição, as materialidades significantes dos objetos e dos 
gestos se entrelaçam na contradição, “cada uma fazendo trabalhar 
a incompletude da outra” (LAGAZZI, 2012, p. 1). Em consequência 
disso, vimos que, tal como funciona com a máscara de Guy 
Fawkes em articulação com a bandeira nacional, por exemplo, ou 
mesmo com a posição da máscara em corpos de manifestantes, 
as composições entre o nariz vermelho e os gestos dos sujeitos 
em manifestações produzem determinados efeitos de sentido de 
palhaço a partir da imbricação das materialidades significantes 
que compõem a formulação visual.

Em todas as máscaras sobre as quais lançamos nossa 
atenção neste trabalho, vimos que as articulações produzidas a 
partir de diferentes posições de sujeito, entre o objeto e o gesto – 
e a imbricação entre suas diferentes materialidades significantes 
–, são modos de discursivizar a insurgência. Ao deslinearizarmos 
as imagens, compreendemos como as discursividades (do que 
é: ser palhaço; ser anônimo; protestar; insurgir-se; confrontar-
se etc.) se atualizam e os sentidos tomam suas direções, como 
eles vão se definindo, como se materializam e vão funcionando 
desigualmente.

Ao colocarmos em relação a máscara de “V” e a de 
palhaço, seria possível afirmar um funcionamento desigual 
entre ambas, operado pelas semelhanças e dessemelhanças 
que constituem a produção de sentidos delas. As duas máscaras 
atualizam a memória da insurgência, articulando-se, por vezes, a 
uma cena de confronto inconciliável entre manifestante e polícia. 
Contudo, a forma como “V” mobiliza a insurgência, significando 
o anonimato, sobretudo pelo modo como as imagens foram 
constituídas – pois, por vezes, a face do manifestante é anônima 
para o interlocutor da figura, mas não entre seus companheiros 
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de protesto –, desencadeou sua proibição jurídica. Algo de 
insuportável foi atualizado em “V”, e o Estado foi incapaz de lidar 
com isso, proibindo sua circulação. 

O nariz de palhaço, ao contrário, não foi proibido. Essa 
máscara não significa o anonimato da mesma forma que “V”, 
assim como a equivocidade da bolinha vermelha, atualizando 
diferentes sentidos de palhaço, parece abrandar o imaginário de 
um insurgente explosivo, como Guy Fawkes, ao tentar detonar o 
parlamento inglês, ou o grupo Anonymous, ao invadir sistemas 
empresariais e governamentais. Essa memória entra em jogo 
na proibição da máscara de “V”, criando uma dissimetria na 
circulação entre as duas máscaras. Enquanto uma é deslegitimada 
e perseguida pela lei, a outra detém o status de legítima. De uma 
perspectiva jurídica, há uma desigualdade posta na possibilidade 
de circulação das máscaras. Cabe questionar os efeitos dessa 
dissimetria na história e se a máscara de “V” será apagada em sua 
memória e potência.
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UM OLHAR DISCURSIVO SOBRE OS TRAJES 
TEHUANOS DE FRIDA KAHLO

Roberta Rosa Portugal1

Universidade Estadual da Paraíba

pAlAvrAs iniciAis

À luz da Análise de Discurso (AD), apresentamos como 
objeto de estudo os trajes tehuanos usados por Frida Kahlo, com 
o intento de analisar a produção de sentidos. Considerando que 
esses trajes fazem referência à cultura mexicana e que constituem 
Kahlo como sujeito, nos questionamos como os sentidos são 
colocados em disputa, sob a hipótese de que ela ocupa uma 
posição sujeito em uma dada Formação Discursiva provocando 
diferentes efeitos de sentidos.  

Este trabalho acadêmico resulta das nossas inquietações 
que surgem a partir de leituras sobre a arte e a vida de Frida Kahlo. 
Nossa experiência de investigação nos motiva a pensar sobre a 
relação que ela tecia com os trajes tehuanos, com o intento de 
assinalar como essas roupas que lhe constituíam como sujeito 
produzem sentidos. A forma de Frida vestir-se inquieta nosso 
olhar, pois entrelaça questões pessoais, políticas e culturais que 
sinalizam para disputa de sentidos.

Posto que a Análise de Discurso de linha franco-brasileira 
é a disciplina à qual nos filiamos, pensaremos as vestimentas de 
Frida como enunciados elaborados em uma rede de sentidos. 
O questionamento que motiva nosso fazer teórico e analítico é: 
Como os trajes tehuanos em Frida colocam os sentidos em disputa? 
1 Roberta Rosa Portugal é Professora de Língua Espanhola no Departamento de Letras 
e Artes na Universidade Estadual da Paraíba, integrante do grupo de pesquisa Discurso, 
Arquivo e Autoria, coordenado pela Profa. Dra. Solange Mittmann, na Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS). Pesquisadora no Programa de Pós-graduação em Letras, na 
UFRGS, com pesquisa vinculada à linha Análises Textuais, Discursivas e Enunciativas, sob a 
orientação da professora anteriormente referida. 
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Nossa hipótese é que essas vestimentas, já significadas em uma 
interdiscursividade, constituem Frida como sujeito e sinalizam 
para uma posição sujeito elaborada em uma Formação Discursiva 
de Resistência provocando três efeitos de sentidos: Efeito político, 
Efeito de Resistência Cultural e Efeito Artístico.     

Nossos procedimentos consistem em associar teoria e 
prática, para que seja possível lançar um olhar discursivo sobre 
o tema proposto. Considerando isso, nosso trabalho apresenta 
alguns princípios teóricos da AD que são importantes para a 
fundamentar a nossa reflexão, a saber: Interdiscurso, Formação 
Discursiva e Posição Sujeito. Em seguida, apresentaremos uma 
reflexão sobre a relação de Frida com os trajes tehuanos para 
então analisar a produção de sentidos que se apresentam.

1 AS OUTRAS VOZES NOS TRAJES TEhuAnos 

Apresentaremos brevemente alguns conceitos da Análise 
do Discurso (AD) que nos parecem essenciais para pensar a 
constituição dos sentidos que permeiam a relação de Frida com 
os trajes tehuanos. 

Acreditamos que o conceito de Interdiscurso deve 
anteceder outros conceitos que se fazem importantes neste 
trabalho, já que, para a AD, é neste espaço que as possibilidades 
de sentidos estão formuladas. É o interdiscurso que fornece as 
possibilidades de dizer e de significar algo, ou seja, é nele que 
estão situadas as diferentes formas de fazer funcionar os sentidos, 
dado que tudo que é possível de ser enunciado já significou antes. 

Com efeito, o interdiscurso é o lugar no qual se 
constituem, para um sujeito falante, produzindo 
uma sequência discursiva dominada por uma 
FD determinada, os objetos de que esse sujeito 
enunciador se apropria para deles fazer objetos 
de seu discurso (COURTINE, 2009, p. 74).     

Para Courtine (1999, p. 18), “nesse interdiscurso, o sujeito 
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não tem nenhum lugar que lhe seja assinalável, que ressoa no 
domínio de memória somente uma voz sem nome”. Ou seja, não 
há sujeito no interdiscurso, há vozes. Segundo esse autor, “o que 
se vê funcionar, em revanche, são posições de sujeito que regulam 
o próprio ato de enunciação: o interdiscurso, sabe-se, fornece sob 
a forma de citação, recitação ou pré-construído, os objetos do 
discurso” (COURTINE, 1999, p. 20). 

Desse modo, podemos colocar que tudo que é possível 
dizer está posto no interdiscurso e será significado pelas posições 
sujeito que as Formações Discursivas (FD) comportam. Conforme 
Pêcheux e Fuchs (1997, p. 166), a Formação Discursiva determina 
“o que pode e deve ser dito a partir de uma posição dada numa 
conjuntura”. Nesta perspectiva, a forma de Frida vestir-se, aqui 
considerada como enunciação, foi possível porque ela ocupou 
uma posição sujeito no interior de uma dada FD.

Ao discutir sobre interdiscurso, é importante apontar 
para o repetível, pois será imprescindível em nosso estudo: 
“A existência do enunciado está, assim, ligada à noção de uma 
repetição” (COURTINE, 1999, p. 18). A formulação do repetível 
nos coloca diante do conceito de pré-construído, pois repetir 
é dizer outra vez o que já foi dito antes, significar o que já está 
significado numa rede de sentidos, ou seja, o que é dito já existe 
como pré-construído: “... uma formulação anterior, já dita, vem 
se encaixar como pré-construído, sob uma forma nominalizada, 
numa formulação posterior (...) produzindo um efeito de cadeia 
na série”, como explica Courtine (1999, p. 20).

Sobre a estabilidade dos dizeres ele coloca: 

Citação, recitação, formação do pré-construído: 
é assim que os objetos do discurso, dos quais 
a enunciação se apodera para colocá-los sob 
a responsabilidade do sujeito enunciador, 
adquirem sua estabilidade referencial no 
domínio de memória como espaço de 
recorrência das formulações. (COURTINE, 1999, 
p. 20).
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Os discursos conquistam certa estabilidade na rede 

em que os elementos se entrelaçam e significam. O conceito 
de interdiscurso nos mostra que o sujeito não é a origem dos 
sentidos, mas sim o lugar onde eles se realizam. Então, podemos 
colocar que os sentidos estão situados no interdiscurso à espera 
de enunciação e que não é função do sujeito elaborá-los, mas 
sim da ideologia. Esta, ao interpelar o sujeito, faz com que ele, 
ao enunciar, assuma dadas posições promovendo atualizações de 
sentidos.              

Entendemos Frida Kahlo como um sujeito enunciador, que 
atualiza dizeres já significados na tradição da cultura mexicana. 
Pensamos esse sujeito na ordem do discurso, já que resulta do 
processo de interpelação ideológica, de identificação com certos 
sentidos. Nesse seguimento, consideramos a relação da pintora 
com os trajes tehuanos como efeito do modo como a ideologia lhe 
atravessa.

Posto isto, faz-se importante assinalar que, neste texto, a 
análise dos enunciados se efetua no nível do discurso. Queremos 
dizer que nos ocuparemos em analisar os trajes de Frida 
como algo formulado não por um sujeito psicológico, mas sim 
discursivo. Entendemos o enunciável, o dito, como algo exterior 
ao sujeito, como uma repetição entrelaçada e significada em teias 
de sentidos.

Haja vista que o repetível produz sentidos, é importante 
apontar para os escritos de Authier-Revuz (1990). Conforme essa 
autora, o discurso é determinado pelo interdiscurso, as palavras 
são constitutivamente heterogêneas e o sujeito é efeito da 
ideologia. Refletindo sobre seus estudos, diríamos que o discurso 
é determinado pelo interdiscurso e somente é possível a partir de 
sua existência. Para a autora, o dizer é determinado pelo fora, ou 
seja, “as palavras são, sempre e inevitavelmente, ‘as palavras do 
outro’” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 26) e nunca são desinteressadas, 
pois são sempre constituídas por ideologia. Para Courtine (1999, 
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p. 18) “o enunciável é exterior ao sujeito enunciador”.
Authier-Revuz (1990) é uma autora importante para 

pensar sobre o outro no discurso, dado que estuda sobre a 
heterogeneidade dos dizeres apontando para a exterioridade e 
para o inconsciente. A autora, sobre heterogeneidade mostrada, 
diz:

O que caracteriza as formas marcadas da 
heterogeneidade mostrada como formas 
do desconhecimento da heterogeneidade 
constitutiva é que elas operam sobre o modo de 
denegação. Por uma espécie de compromisso 
precário que dá lugar ao heterogêneo e 
portanto o reconhece, mas para melhor negar 
sua onipresença. (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 33).

É nesta perspectiva que a autora pensa a ilusão 
do sujeito de negar que é interpelado pela ideologia e pelo 
inconsciente (o Outro) e de controlar os sentidos, na relação com 
o outro. Dialogamos com Authier-Revuz (1990), pois nos parece 
fundamental para pensar Frida a partir de um ângulo discursivo, já 
que seus trajes são constituídos por outras vozes. É preciso pensar 
os trajes tehuanos usados pela pintora em sua heterogeneidade: 
são outras vozes, já significadas exteriormente em outros lugares. 

Frida é significada pelo mito mexicano ao passo que o 
significa. Lendo Authier-Revuz (1990, p. 26) encontramos estas 
palavras: “o sujeito é mais falado do que fala”. Então podemos 
colocar que Frida é falada pelo mito, pela simbologia mexicana, 
seus trajes são falados pela cultura, são significados por essa 
tradição. Ou seja, Frida ressignifica os trajes tehuanos, pois eles já 
foram significados numa exterioridade.               

As palavras de Authier-Revuz (1990) são importantes para 
que pensemos o lugar do Outro nos trajes de Frida, como ele é 
reivindicado. É sabido que esse Outro inacessível é constitutivo 
dos dizeres. Acreditamos que os trajes tehuanos são as formas 
mostradas da heterogeneidade, que assinalam para outras vozes. 
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São as marcas do outro: marcas das mulheres indígenas da região 
do Istmo de Tehuantepec - México, em que estes trajes são usados 
tradicionalmente2 (MáRQUEZ, 2007).  

Nesta perspectiva, entendemos que os trajes tehuanos 
estão inscritos em uma rede e Frida, ao usá-los, sob específicas 
condições de produção, produz sentidos. Consideramos esse 
movimento como um processo de retomada que provoca o 
movimento dos sentidos.

2 o culTurAl E o políTico nos TrAjEs TEhuAnos 

A partir dos pressupostos teóricos colocados 
anteriormente, é possível lançar um olhar discursivo sobre os 
trajes tehuanos usados por Frida Kahlo e entrelaçar fios para 
refletir sobre os sentidos em disputa. Essa análise exige pensar 
elementos relativos à cultura e ao político, pois nos parece que 
a identificação de Frida com essas vestimentas aponta para uma 
posição sujeito, para a possibilidade de significar a si e aos trajes.

É importante colocar, para uma melhor compreensão 
do nosso raciocínio, a noção de sujeito. Courtine (2009, p. 86) 
explica que o sujeito da AD não é “gramatical, tampouco o sujeito 
da enunciação”, ele é pensado como uma “posição de sujeito”, 
sempre descentrado, já que não é centro do seu dizer, mas sim 
efeito da interpelação ideológica: “O efeito-sujeito aparece então 
como o resultado do processo de assujeitamento e, em particular, 
do assujeitamento discursivo” (PÊCHEUX, 2015, p. 156).         

O sujeito pensa ser origem dos sentidos, porém, isto é 
efeito do não reconhecimento da heterogeneidade que constitui 
todo enunciado. Explicando de outra maneira, podemos colocar 
que o sujeito não reconhece que os dizeres já significaram 
antes e que a FD, a qual se inscreve, lhe possibilita ocupar uma 
posição sujeito para poder dizer, ele esquece que é efeito da 
interpelação ideológica e do atravessamento do inconsciente. 
2  Sobre este grupo étnico chamado Zapoteca, consultar: MáRQUEZ, Eliana Acosta. Zapote-
cos del Istmo de Tehuantepec. México: CDI, 2007.
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Neste entendimento, o sujeito do discurso é aquele que atualiza 
dizeres, mas não controla os sentidos que serão atribuídos aos 
seus enunciados. 

Nesta perspectiva, consideramos os trajes tehuanos 
usados por Frida, como efeito da interpelação ideológica através 
da inscrição em uma FD que lhe permite vestir os trajes. A figura 
1 exibe Frida vestindo trajes tehuanos já significados pela/na 
tradição mexicana. Como analistas do discurso, esse é o ponto 
que nos interessa: essas vestes, ao serem usadas pela pintora, já 
significavam, ou seja, só foi possível que ela adotasse tais trajes, 
porque já eram usados por mulheres mexicanas, já estavam 
inscritos em uma rede de sentidos. Acreditamos que ela acessou 
essa rede por conta de um processo de identificação ideológica. 

Figura 1 - Frida vestida com trajes tehuanos.

Fonte: https://www.updateordie.com/2017/07/09/10-fotos-raras-de-
frida-kahlo-para-comemorar-seu-110o-aniversario/.

Segundo Althusser (1996), os indivíduos são interpelados 
pela ideologia a partir de um processo de identificação. Os 



176

sujeitos se identificam com uma ideologia ou com outra e 
passam a significar-se. Entendemos a rede de sentidos referida 
anteriormente, como uma espécie de teia cujos fios tecem 
sentidos possíveis. O sujeito para dizer, para vestir-se, submete-
se a essa rede, assinalando para interpelação ideológica. Nosso 
gesto de análise se direciona no intento de sinalizar a conexão 
entre Frida e a tradição de mulheres tehuanas, pois é isso que 
parece determinar sua relação com trajes, ou seja, analisamos os 
trajes típicos em Frida considerando que ela está inscrita nessa 
teia que significa parte da cultura mexicana.  

A relação de Frida com os trajes tehuanos é entendida em 
nosso estudo como efeito do assujeitamento ideológico às práticas 
culturais de mulheres da região de Tehuantepec- México. Frida 
assume uma posição ideológica ao vestir essas roupas, ela tece 
um laço com costumes indígenas e se coloca como identificada 
com suas práticas.

O que proporciona a Frida significar-se a partir desses 
trajes é o contato com uma dada FD. A possibilidade de vestir-se 
como as mulheres tradicionalmente significadas por suas vestes 
e de conectar-se a saberes mexicanos somente é possível a partir 
do contato com uma FD que permita isso. Nesse entendimento, 
não é Frida que inaugura os sentidos das vestes, pois elas já estão 
significadas no interdiscurso. Identificada com mulheres tehuanas, 
envolvida pelos fios que tecem seus costumes, Frida colabora para 
a continuidade do processo de produção de sentidos no tocante 
aos trajes. Diríamos que ela entra em uma rede de repetibilidade 
para vestir-se, ela repete trajes que já vestiam outros corpos, 
que já eram significados pela ideologia. Se a enunciação não vem 
do sujeito e deve ser considerada como modo de retomar os 
discursos e sua circulação, é evidente que os trajes tehuanos não 
vêm de Frida, eles são retomados por ela.

Outra reflexão que nos parece importante é sobre o 
funcionamento da ideologia no referente à permanência desses 
trajes, dado que ela ampara, garante a repetição dos dizeres, isto 
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é, funciona no intento de fazer com que os sentidos permaneçam. 
Quanto mais os elementos permanecem, mais a ideologia exerce 
sua força para mantê-los – quanto mais os elementos da cultura 
zapoteca agem com intensidade sobre os sujeitos, mais os trajes 
tehuanos permanecem em uso. Em Frida, é possível perceber 
a força da ideologia que pretende cristalizar e perpetuar o uso 
dos trajes, essa ideologia funciona com o intento de impulsionar 
o seu uso – ela age de modo a não permitir que o cultural seja 
esquecido, ela funciona tão intensamente que interpela o sujeito 
para que ele continue significando práticas e saberes de povos 
zapotecos. 

É preciso colocar que a “inclinação” de Frida por estas 
vestimentas está condicionada ao funcionamento da ideologia. A 
palavra “inclinação”, em nosso texto, equivale a “orientação”, dado 
à nossa filiação à AD, que, com base nos escritos de Althusser 
(1996), entende o sujeito como aquele que é interpelado pela 
ideologia e não cabe a ele decidir por essa interpelação. Como 
se trata de um processo de identificação ideológica, o sujeito se 
identifica com algumas das alternativas que a ideologia lhe oferece, 
constituindo-se como sujeito. É neste processo de orientação 
ideológica que Frida se constitui como sujeito identificado com a 
cultura zapoteca.

A figura 2 mostra uma festa mexicana em que as mulheres 
de tradição indígena estão desfilando com seu traje tehuano. 
Nas palavras de Herrera (2011), elas são “imponentes, sensuais, 
inteligentes, corajosas e fortes. Segundo o folclore, vivem em 
uma sociedade matriarcal”. Acreditamos que Frida admite uma 
posição de reconhecimento com essas mulheres, de identificação 
com mulheres pertencentes ao povo. Segundo Herrera (2011, 
p. 141), “É óbvio que havia também um fator político em jogo. 
Envergar vestimentas indígenas era uma maneira de proclamar 
lealdade a la raza”. Posto isto, nos parece que o traje tehuano em 
Frida sinaliza para sua inscrição em uma FD que admite dizeres 
e símbolos que representam nacionalidade e resistência cultural.
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Figura 02: Traje tehuano.

Fonte: https://pt.yourtripagent.
com/7516-how-women-of-tehuantepec-inspired-nation.

Já que os trajes tehuanos são deslocados de um espaço 
discursivo a outro, ou seja, de corpos de mulheres indígenas 
ao corpo de Frida, é necessário pensar sobre os possíveis 
deslizamentos de sentidos que ocorrem nesta passagem. Os 
trajes tehuanos costuram a relação das mulheres indígenas de 
Tehuantepec com suas questões socioculturais, à proporção que 
são parte de sua identidade. Os trajes tehuanos em Frida não 
significam o mesmo que em mulheres indígenas, como discutido 
anteriormente. Os sentidos se deslocam, pois não se trata de 
trajes que afirmam pertença ao grupo zapoteca, mas que aludem 
a ele. 

Nesta perspectiva, entendemos que há um processo de 
tomada de elementos de uma cultura para falar dela. Frida veste 
os trajes típicos e esse movimento proporciona a continuidade 
do mito, pois ele é atualizado. Porém esse gesto de repetição faz 
com que os trajes sejam outros e não mais os das mulheres de 
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Tehuantepec. Os sentidos se colocam em estado de tensão, pois 
são réplicas, são simulações estéticas que não reproduzem o 
cotidiano dessas mulheres, tampouco sua relação com seus trajes. 
Parece-nos que há também uma maior valorização desses trajes 
através de Frida – no corpo da pintora eles têm maior visibilidade.

3 os TrAjEs coMo EFEiTo DE uMA posição sujEiTo DE 
MiliTânciA 

A noção teórica de Formação Discursiva (FD) é importante 
para nossa reflexão porque é na FD que os sentidos se situam e é 
nela que as posições sujeito existem. Analisando os trajes tehuanos 
vestidos por Frida, pensaremos uma possível FD, a posição sujeito 
nela significada e os possíveis efeitos de sentidos produzidos. 

Os trajes tehuanos identificam um povo de tradição 
indígena, cujas mulheres são conhecidas pela sua inteligência e 
coragem (HERRERA, 2011). Conforme nosso olhar, Frida, ao usá-los, 
constrói um relato sobre si e se constitui como sujeito, passando a 
ser reconhecida a partir dessas vestimentas que identificam parte 
da tradição mexicana. Diríamos que há uma identificação com as 
tradições tehuanas que aponta para um processo de interpelação 
ideológica e de inscrição em uma dada FD.

Acreditamos que Frida se inscreve em uma FD que 
lhe permite significar elementos que pertencem aos saberes 
indígenas. Haja vista que os trajes tehuanos têm dimensão 
simbólica, já que representam fortemente a tradição de um 
povo que historicamente reivindica melhores condições sociais, 
parece que Frida se filia a uma FD de resistência. Nela, ocupa uma 
posição sujeito de militância que lhe permite adotar vestimentas 
tradicionais provocando três efeitos de sentidos: efeito político, 
efeito de resistência cultural e efeito artístico.

Segundo Herrera (2011), Frida reiterava seu 
posicionamento político de esquerda ao vestir os trajes, dado que 
remontam às ancestralidades indígenas. Sobre isto, ela diz: “Além 
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de afirmar seu compromisso com a cultura nativa do México, era, 
em certo sentido, uma declaração de posicionamento político 
esquerdista, pois expressava sua solidariedade para com as 
massas” (HERRERA, 2011, p. 272). É nesse entendimento que 
assinalamos para um efeito político – a escolha de um estilo é 
efeito de uma identificação política.

É importante assinalar que Frida é contemporânea 
à Revolução Mexicana, movimento político caracterizado por 
conflitos armados, que reclamava a valorização da identidade 
nacional e o fim da exploração indígena (RAMPINELLI, 2011). O 
efeito de sentido político se elabora, pois, ao usar os trajes, Frida 
admite estar identificada com esse movimento de luta e exerce 
uma posição sujeito de militância, sinalizando defender povos 
autóctones. 

Conforme nosso olhar, há um efeito de sentido artístico, 
haja vista que os trajes representam uma experiência estética 
que assinala para a expressão de um povo, para seus saberes e 
fazeres. Outra razão que nos faz apontar os trajes como objeto 
artístico é o fato de terem sido pintados por Frida em suas telas. É 
nesta perspectiva que é possível dizer que há um efeito artístico, 
pois os trajes tehuanos também propiciam a poeticidade de sua 
obra. 

Considerando as condições de produção em que Frida 
usava os trajes, é possível assinalar para um efeito de resistência 
cultural. Sob os conflitos da Revolução mexicana, há sentidos 
em disputa, há resistência de povos indígenas em resposta à 
exploração exercida pelo governo e pela burguesia (RAMPINELLI, 
2011). Os sentidos estão em jogo pois grupos indígenas resistem às 
forças que tentam oprimi-los. Então, vestir o traje tehuano parece 
ser uma resposta à ameaça ao apagamento sociocultural dessas 
etnias, é uma forma de valorizar suas tradições. É resistência 
cultural.

É nesse viés que apontamos para disputas de sentidos: 
o traje tehuano sinaliza para um jogo de forças. Há sentidos em 
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disputa, pois há classes sociais em conflito e o traje se coloca 
como testemunha desse processo. Além disso, os trajes foram 
usados por Frida em condições de produção diferentes das 
condições em que as índias os usam, já que não se trata de uma 
integrante do grupo étnico zapoteca, mas sim de uma mestiça, 
membro de uma classe média (HERRERA, 2011). O traje parece ser 
usado pela pintora como modo de valorizar práticas indígenas e 
de reiterar a existência desse povo, de resistir diante de ameaças 
de apagamento étnico. 
   
pAlAvrAs FinAis

 
 Conforme nosso estudo, os trajes tehuanos em 

Frida Kahlo apontam para discursos que vêm de outros lugares e 
comportam outras vozes. A pintora mexicana se inscreve em uma 
FD que permite o uso desses trajes já significados numa teia de 
sentidos, proporcionando outros modos de significá-los ao passo 
que significa a si própria.   

 Ao usar os trajes tehuanos, Frida se inscreve em 
uma Formação Discursiva de Resistência, ocupa uma posição 
sujeito de militância que sinaliza para luta de classes. Essa posição 
sujeito faz significar os trajes como símbolo de resistência política, 
cultural e artística.  
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CORPOS DE MARIA

Telma Domingues da Silva1

Universidade do Vale do Sapucaí

Neste trabalho, tomo para uma análise a produção de uma 
escultora brasileira, Maria Marins, em determinado momento, a 
saber, em torno de uma exposição realizada em 1943 em Nova 
York. 

Tenho procurado desenvolver uma reflexão acerca do 
objeto artístico através de projetos de pesquisa, tais como o 
projeto “A arte como objeto bio-gráfico – relações entre corpo, 
arte e sujeito”, em que proponho compreender a arte, no contexto 
da área da linguagem, a partir de uma posição da Psicanálise, 
enquanto objeto bio-gráfico: entre os objetos simbólicos, os 
objetos artísticos têm, pois, uma especificidade, que é o que 
procuro indicar por essa significação da arte enquanto bio-grafia.2 

Através do traço, por um lado, destaca-se no signo 
– bio-gráfico – a associação entre “vida” e “escrita” e, por outro 
lado, tenciona-se uma diferença sobre o sentido mais usual de 
“biografia” enquanto escrita que responde à construção imaginária 
de um “eu”. Então, bio-gráfico, e não biográfico, pois não se trata 
de (co)responder à construção imaginária de um “eu”, mas sim de 
conceber a Escrita (grafia) na Arte, em torno do real. Ou seja, trata-
se de compreender um processo em que o sujeito pode, através 
do mesmo simbólico que o afasta do real, demarcar o ponto em 
torno do qual seu desejo insiste. A arte é, no âmbito do simbólico, 
responsável por elevar um objeto à dignidade da Coisa, pois ela 

1  Doutora em Linguística, docente do Programa de Pós-Graduação da Universidade do 
Vale do Sapucaí, PPGCL/ Univás. Participante do grupo de pesquisa PHIM - Projeto História, 
Inconsciente, Materialidades, liderado por Lauro José Siqueira Baldini. E-mail: telmadds@
gmail.com.
2  O projeto “A arte como objeto bio-gráfico – relações entre corpo, arte e sujeito” é desen-
volvido através de um pós-doutoramento no Instituto de Estudos da Linguagem- IEL/ Uni-
camp, sob supervisão do prof. Dr. Lauro Baldini.



184

expõe o vazio a partir de outro objeto que é colocado nesse lugar 
(Cf. Lacan 1959-60).

A partir do campo da análise de discurso ao qual 
pertenço, no meu percurso de trabalho teórico e analítico, 
destaco, especificamente quanto à linguagem em suas diferentes 
materialidades, a relação com/ inscrição do sujeito na linguagem. 

Nesse âmbito, dadas a espacialização da linguagem e a 
heterogeneidade da(s) linguagem(s), e considerando a abordagem 
de questões que envolvem mídia e arte, proponho a compreensão 
de objeto simbólico como o objeto que articula heterogeneamente 
a linguagem. Na presente análise, considerei como parte da 
produção plástica das esculturas de Maria Martins o gesto de 
nomeação de suas esculturas, bem como o próprio catálogo da 
exposição, que, embora seja um objeto simbólico específico, está 
atado ao acontecimento da exposição, o que permite, de uma 
maneira mais patente, fazer trabalhar relações entre a língua (ou 
as línguas) e as formas dadas pela escultora ao bronze. 

Voltando à questão do bio-gráfico como forma de 
compreensão da arte, a significação por essa relação (bio/ grafia), 
conforme proponho, não se pauta, mais diretamente, em uma 
correlação entre a obra artística e a vida de um sujeito que a 
produz, enquanto autobiografia – a obra/ evento artístico como 
algo que diz sobre o sujeito que o produziu. Conforme nos lembra 
Rivera (2007, p. 16), “Freud afirma que a verdadeira arte poética 
residiria na conjuração do que é estritamente pessoal em prol de 
um laço com o outro, o espectador ou leitor (Freud [1908] 1976)”. 
O artista, nas palavras de Rivera (ibidem), não preexiste como 
artista a seu trabalho. Ocorre que a obra de Maria, que analiso 
aqui, produz-se ao produzir-se uma determinada cena, à qual se 
atam elementos de um contexto artístico e histórico mais amplo. 

A compreensão de conceitos do campo da Psicanálise 
conduz a um certo modo de se realizar uma análise de linguagem, 
no caso da pesquisa que proponho, sobre objetos do campo da 
Arte. Certamente, não é o caso de considerar a psicanálise como 
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um saber que explica a arte: “a psicanálise lacaniana não pode 
oferecer-se como um saber que explica o literário”, diz Trocoli 
(2015, p. 22). Mas a compreensão da Psicanálise traz consigo 
um modo, um processo de análise, enquanto efeito de corte, 
descontinuidade: o lugar desse analista/ crítico é, ainda de acordo 
com Trocoli, a partir dos “textos colocados em relação e em 
disjunção”, destacar “os pontos nos quais se mostram as lacunas, 
as indeterminações, as ressonâncias” (ibidem, p. 22). 

1 MAriA 

Maria Martins (Campanha MG 1894 - Rio de Janeiro RJ 
1973), em seu processo artístico, deixou a forma de contornos 
definidos de um corpo humano reconhecível enquanto tal, para 
assumir formas outras. Nesta análise, parto de uma consideração 
entre o momento anterior à exposição Amazônia – a artista já 
havia realizado duas exposições individuais anteriormente – 
e o momento da exposição, realizada em Nova York, em 1943. 
Procuro compreender a produção de uma escrita singular, em 
meio ao contexto artístico da qual provém e que cerca a artista, a 
partir de seu percurso. Conforme relata Stigger (2013):

“Se, em suas duas exposições anteriores, 
em 1941 e 1942, suas peças tendiam a uma 
representação mais tradicional da figura 
humana, com contornos definidos, mesmo 
quando já explorava temas brasileiros 
como Samba, Macumba e Yara, agora suas 
personagens, embora ainda reconhecíveis, se 
fundem a um emaranhado de folhas e galhos 
que fazem as vezes da floresta tropical. (p. 17)”

Em trabalhos anteriores à mostra Amazônia, a escultora 
utiliza diferentes materiais, como gesso, madeira, terracota e 
também o bronze, para a execução de figuras nomeadas Yara, 
Samba, Cristo, São Francisco, Salomé etc. Foi a partir de 1939, 
residindo nos EUA, que começou a trabalhar o bronze, moldado 
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através da técnica de cera perdida. Assim, anteriormente a 
esse momento, há, pois, uma instabilidade tanto quanto ao 
material/ técnica utilizado como matéria-prima para as suas 
formas esculturais (terracota, madeira, gesso...), como quanto à 
temática, instabilidade que talvez possamos compreender como 
um momento de busca. Abaixo, as esculturas Cristo, Samba e São 
Francisco: 

Imagens extraídas da dissertação de M. S. E. Farina, Identidade e a Arte 
de Maria Martins, 2008.

Certamente, a temática religiosa, bem como a madeira e 
mesmo a terracota, são uma zona conhecida para uma mineira. 
Stigger (2013) menciona que grande parte das figuras nas duas 
primeiras exposições provêm do “imaginário cristão”. A exposição 
Amazônia realiza um rompimento com esses elementos, 
produzindo um distanciamento em relação a uma “zona 
conhecida”. As esculturas da série Amazônia são todas realizadas 
em bronze – há portanto uma definição do material – e, ao invés 
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dos santos e outras referências ligadas à Igreja católica, são as 
personagens míticas amazônicas que vem à tona. Abaixo, duas 
das oito esculturas apresentadas na exposição Amazônia: 

Fotografia do livro Maria Martins: metamorfoses, p.74
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Fotografia do livro Maria Martins: metamorfoses, p. 68.

O emaranhado sinuoso de formas e o aspecto rugoso 
(cipós/ cobras, bocas/ vulvas...) compõem uma corporeidade 
outra, corporeidade que é então a forma plástica resultante 
naquele momento em suas esculturas. Afirma Canton que o 
bronze replicou “organicidades, texturas e porosidades que se 
aproximam da pele humana ou das seivas da natureza” (p. 290). 
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Para Canton, ela realiza em suas esculturas um amálgama de 
animal, vegetal e humano. 

De um momento anterior ao momento da exposição 
Amazônia, na Valentine Gallery, em Nova York, o trabalho assume 
portanto uma consistência material no bronze e suas esculturas 
afastam-se da temática católica, mas também de uma delimitação, 
como disse acima, pelo corpo humano reconhecível. 

No livro/ catálogo Amazônia, com a tiragem de 500 
exemplares e apresentação de Jorge Zarur – “O Mito da Origem” 
– oito esculturas estão reproduzidas: Yara (há duas versões de 
esculturas com esse mesmo nome, uma delas pertence ao 
Philadelphia Museum of Art e outra ao Cleveland Museum of 
Art), Iacy, Boto, Boiuna (adquirida por Rockefeller e doada para 
o Art Museum of the Americas), Aioká, Cobra-grande, Iemanjá 
(adquirida pelo Detroit Institute of Art) e Amazônia, trabalhos 
realizados entre 1941 e 1943. Conferir abaixo a imagem da capa 
do catálogo: 

Fotografia do livro Maria Martins, p. 90.
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A capa do catálogo constitui-se de uma associação entre o 
nome da exposição e o nome da artista, inscritos em uma imagem 
de fundo que justapõe, colocando em paralelo, duas diferentes 
cadeias de significação: a região amazônica, de um lado, e o corpo 
humano, de outro lado; rios e veias; irrigação ou vida da terra e do 
corpo; bacia hidrográfica e conjunto venoso. A imagem da capa do 
catálogo produz, assim, uma analogia: é a região amazônica, mas 
na inscrição das ramificações dos rios introduz-se o vermelho, 
aproximando a imagem da hidrografia da Amazônia à imagem de 
uma pele clara que deixa suas veias/ artérias visíveis. 

A artista assina “Maria”, ou seja, o nome com que ela 
marca a autoria de sua obra é um nome feminino popular, que 
funciona na língua em sentido da generalização – como em “uma 
maria vai com as outras”. Assim, a artista abre mão do sobrenome, 
que identificaria familiarmente essa Maria, em prol de uma “maria 
qualquer”. Note-se, porém, que Maria não é apenas um nome 
qualquer, considerando-se a memória cristã que se impõe no 
âmbito cultural do qual a artista é proveniente. 

O evento dessa exposição que coloca em Nova York 
seus trabalhos ao lado de um outro conjunto de trabalhos, de 
um outro artista, Mondrian, situa uma enunciação em contexto 
internacional, considerando-se ainda que os EUA depois da 
guerra afirmam-se como centro intelectual, cultural.3 O conjunto 
de obras que Maria produz e exibe, o acontecimento de sua 
escultura, ocorre marcado pelo surrealismo, notando-se que 
a artista mantinha relações de trabalho e pessoais com outros 
artistas como André Breton e Marcel Duchamp.

O interior do catálogo apresenta as imagens fotográficas 
das esculturas, que são acompanhadas de textos em inglês sobre 
as personagens míticas amazônicas, e apresenta ainda o poema 
“Explication” gravado em quatro águas-fortes. No poema, em 
francês, uma primeira pessoa diz: “Je sais que mes déesses et je 
3  A Valentine Gallery acolhe então duas exposições individuais: maria: New Sculptures e 
mondrian: New paintings.
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sais que mes monstres/ Toujours t’apparaîtront et sensuelles et 
barbares/ Je sais que tu voudrais en mes mains voir régner/ La 
mesure immuable des lignes éternelles./ Tu oublies/ Que je suis 
des tropiques et de plus loin venue”.

A temática amazônica situa um lugar de dizer, que se faz 
pela incorporação da narrativa mítica que perpassa as esculturas: 
“venho dos trópicos...”.4  Uma cena tal constitui-se no momento em 
que Maria submete seu trabalho em um contexto internacional, 
pois Nova York é então um centro artístico, atraindo e acolhendo 
artistas europeus, por exemplo. Narrando, enunciando em francês 
ou em inglês, a artista, que viveu e se inscreveu como escultora na 
Europa e nos EUA, também se submete à língua do outro. 
 
2 Esculpir nArrATivAs EnTrE MEMóriAs DE línguAs

No poema “Explication”, assim apresentado em um livro-
catálogo, junto ao conjunto de esculturas, grava-se uma escrita, em 
letra de mão, que dá voz a essa fantasia mítica, que as esculturas 
corporificam: Yara, que talvez tenha sido a primeira personagem a 
fisgar a escultora, Iacy, Boto, Boiuna, Aioká, Cobra-grande, Iemanjá 
e Amazônia. Os nomes das personagens trazem as línguas tupi 
e ioruba, junto ao português: os nomes das esculturas serão 
sempre também um endereçamento ao outro, trazendo os sons 
de outras línguas, línguas europeias e não-europeias. 

4  Essa enunciação ecoa no título de uma escultura de 1945: N’oublies pas que je viens des 
tropiques. 
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Fotografia do livro Maria Martins, p. 20

Há no poema gravado e tornado público, exposto junto 
às esculturas, uma voz que credita a um outro o desejo de ver 
“La mesure immuable des lignes éternelles” em suas mãos. O 
texto apresenta, através das marcas de enunciação, um jogo 
de imagens entre um “eu” e um “tu” e, se nos ativermos a esse 
enunciado transcrito acima, no modo como ele se apresentou 
no catálogo, fazendo parte portanto da exposição Amazônia, 
pode-se pensar na escultora como enunciador que discute com 
alguém que esperaria algo de “suas mãos”: a medida imutável das 
linhas eternas. Propõe-se, assim, um rompimento, através dessa 
enunciação e desse endereçamento, para com a “imutabilidade”, 
movimento em sentido oposto às “linhas eternas”, no horizonte 
do: 1. descontínuo, inconstante, intermitente, passageiro, 
morredouro, efêmero, extinguível, finito, mortal, transitório, 
perecível, findável, momentâneo, instantâneo, provisório, 
temporário, fugaz, breve, interino, transitivo, lábil; 2. abalável, 
alterável, inconstante, instável, mudável, mutável, variável.

Por meio do bronze, que assume as formas moldadas 
primeiramente em cera, através da técnica da cera perdida, Maria 
encontra a sua maleabilidade. Em entrevista à Clarice Lispector, 
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dirá: “Você vê a coisa mais linda do mundo: o bronze líquido como 
uma chama e que toma a forma que a cera deixou”; “você vai ao 
infinito, porque não tem limites” (Stigger, p. 22). A entrevista deixa 
entrever a beleza que Maria encontrou no trabalho com o bronze: 
líquido e como uma chama (vermelho), tomando formas, o que 
remete ao vermelho derramado sobre a hidrografia amazônica da 
imagem de capa do catálogo. O líquido vermelho que se derrama 
toma as formas da região do Amazonas. 

O evento que concerne essa exposição em Nova York 
compõe-se portanto de uma série de esculturas com uma 
unidade em torno do tema da Amazônia, mas também do poema 
“Explication”, em francês. É interessante observar que, ao realizar 
nas esculturas as personagens míticas amazônicas, o gesto 
de nomeação do seu trabalho, pautado nesses personagens/ 
narrativas, traz essas outras línguas, não-europeias, o tupi e 
o ioruba (Iemanjá). É portanto um gesto que dá também uma 
qualidade simbólica, material, quanto a um dizer que provém 
“dos trópicos”, pela própria diversidade das línguas, em relação 
ao inglês/ francês, em relação às línguas de um “centro cultural” – 
o etnocentrismo do/ no Primeiro Mundo. 

No poema, trata-se de uma voz que diz de uma expectativa 
de um outro, de um saber sobre o que o outro imagina, e trata-se 
da possibilidade de uma outra correspondência e de uma não-
correspondência para com essa expectativa. A narrativa amazônica 
é um dizer que marca um lugar diferente da posição europeia e 
da zona conhecida da artista de Minas Gerais, identificada pela 
memória cristã, católica, de origem portuguesa. 

O trabalho de Maria, em Amazônia, coloca em movimento 
o saber de um Outro, saber que aprisiona em uma imagem (re)
conhecida. Entre o que se imagina saber desse Outro e o que se 
imagina que o Outro (se) esqueça, a elaboração de uma linguagem 
escultural através das narrativas amazônicas e de um confronto: 
o imaginário é seu, você se esquece que eu sou dos trópicos e 
de mais longe vinda... Perder-se de um contorno humano – mas 
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aquele reconhecível enquanto tal de uma imagem alheia, exterior, 
superficial, tomando formas sem limites.

Os nomes, nas oito esculturas que figuram no catálogo, 
são nomes de personagens míticas e, assim, as esculturas e os 
nomes em tupi e ioruba trazem à cena a diferença com o lugar 
europeu de dizer. Maria Martins apropria-se da Amazônia das 
narrativas míticas, nas quais situa “suas deusas e seus monstros”. 

A interlocução marcada no poema pode indicar um 
endereçamento de suas esculturas, que colocam em cena o Brasil 
exótico, primitivo, imaginário, e até a visão de uma natureza que 
se quer originária... Esse Brasil exótico, primitivo, esse imaginário 
é do outro, mas as deusas e monstros dela são parte e, nos objetos 
que tomam formas “bárbaras e sensuais”, o encontro com outra 
eternidade, pois suas deusas e seus monstros sempre parecerão 
sensuais e bárbaros a esse outro/ Outro. No endereçamento, 
Maria confronta o imaginário do exótico, mas também o seu lugar 
de mineira-católica-tradicional. Como Maria, essa mulher serve-se 
sem limites das narrativas amazônicas.

A mitologia amazônica/ brasileira ancora o movimento 
que a escultora realiza em seu trabalho. A presença da narrativa 
indígena/amazônica tem aí, portanto, uma singularidade e não 
se justifica meramente pela remissão ao modernismo (uma 
antropofagia tardia) e/ou ao surrealismo. Através da narrativa 
mítica amazônica, a escultora dramatiza na escultura uma fantasia 
erótica, sexual, com a qual se desloca, ao se descolar das imagens 
de si pelo outro/Outro. 
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A PRODUÇÃO DA RESISTÊNCIA PELA MEMÓRIA: 
O FURO NO IMAGINáRIO

Teodulino Mangueira Rosendo1

Universidade do Sul de Santa Catarina

inTroDução

Trazemos nesse estudo duas materialidades fotográficas 
do Projeto Seca, Xote e Baião2, desenvolvido com alunos do ensino 
médio, em uma escola estadual, no sertão paraibano, tendo 
como motivação a seca, temática sempre atual naquele contexto, 
buscando pela memória indagar as formas de convivência com 
essa situação cíclica e social difíceis. Assim, pela leitura do clássico 
Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e pelas experiências locais, se 
objetivou ampliar este debate apreendendo sua historicidade, as 
práticas e relações de mando e obediência que as permeiam.

Nessa ação pedagógica também relacionávamos a 
“identidade cultural3” sertaneja com o que foi dito e cantado por 
Luiz Gonzaga em sua musicalidade. Dessa alusão, os termos 
“Xote e Baião” são inseridos no título como forma de prestar uma 
homenagem a este poeta nordestino, e funcionando como o ritmo 
que embalou as atividades dessa proposta.

No Projeto se tem o viés discursivo operando na 
materialização do linguístico, do social, do histórico e do ideológico, 
sendo fundamental pontuar que essa produção se inscreve 
no discurso pedagógico, dentro da escola. Sublinhamos que o 
discurso pedagógico tende a ser autoritário, segundo Orlandi 

1  Doutorando em Ciências da Linguagem – UNISUL (2016); Mestre em Métodos e Gestão 
da Avaliação Educacional – UFSC (2015); Membro do Grupo de Pesquisa Linguagem e 
Psicanálise (2016); Bolsista AGETEC-UNISUL (2018).
2  O referido projeto de nossa autoria foi trabalhado na Escola E.E.F.M. Bernardino José 
Batista- Triunfo/PB, e recebeu do Governo do Estado da Paraíba o prêmio Mestres da 
Educação.
3  Entendemos essa questão a partir de Hall (2016) pensando a identidade na diferença
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(2003) ele circula de forma preestabelecida, enrijecido, produzindo 
dizeres institucionais validados pelas próprias instituições, como 
exemplo a escola. 

E, nesse espaço, o poder e o controle se manifestam 
amplamente disfarçados pelo discurso da neutralidade, mas 
reforçando sentidos que sustentam a dominação e a exclusão na 
ordem social.

O controle é, assim, uma intensificação e 
uma generalização da disciplina, em que as 
fronteiras das instituições foram ultrapassadas, 
tornadas permeáveis, de forma que não há 
mais distinção entre fora e dentro. Deve-se-
ia reconhecer que os aparelhos ideológicos 
de Estado também operam na sociedade 
de controle e talvez com mais intensidade e 
flexibilidade do que Althusser jamais imaginou. 
(HARDT, 2000, p.369-370).

Dessa forma, a escola com sua base nada democrática se 
apresenta como lugar de controle, mas também de vaga-lumes 
- professores e alunos - que lampejam desejos de mudanças e 
aspiram pela criação de escolas de vaga-lumes. Nesses espaços 
o saber giraria em torno do pensar, do refletir, do questionar, 
do indignar-se e do construir, e não apenas em reproduzir 
mecanicamente os sentidos cristalizados, repetindo a historia 
dos vencedores sobre os vencidos, afinal, como em Benjamim 
(1994) é preciso [...] “Escovar a história a contrapelo, ou seja, opor 
à tradição dos oprimidos a versão oficial da história, lutar contra a 
corrente, contra tudo o que pode ser considerado natural”. 

Nesse contexto, é importante destacar que no Projeto 
trabalhou-se pelo viés da luta contra um imaginário linguístico-
social-político-ideológico que marginaliza o “vivente da seca”, 
reduplicando um discurso de poder, com palavras de ordem que 
reforçam os estereótipos. Na direção do enfrentamento, Deleuze 
e Guattari (2011) discutindo sobre a ideologia ampliam o debate 
com a formulação da noção de devir-menor, uma forma ‘menor’ 
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de atuar dentro de uma forma maior, na possibilidade de abertura 
ao acontecimento, e a outros sentidos.

Mas “[...] como escapar à sentença de morte que ela 
[palavra de ordem] envolve, como desenvolver a potência de 
fuga, como manter ou destacar a potencialidade revolucionária 
de uma palavra de ordem? ” (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 
61). A propositura do Projeto sugeria posição política, gesto de 
questionamento, condições de, por meio do devir menor, arquitetar 
espaços de “potencia”, para agir por meio de um posicionamento 
crítico e subversivo, de ir contra a lógica hegemônica, de assumir 
o ser sertanejo com vigor/altivez/coragem, com resistência.

Retomamos Deleuze (2011, p. 220) [...] “Não cabe temer 
ou esperar, mas buscar novas armas”. Certamente, estas novas 
armas podem se materializar nas atividades que promovem o 
pensamento, que instigam a construção de ideias próprias, que 
desnaturalizam o estabilizado.

1 o iMAginÁrio, A iMAgo E A proDução DE sEnTiDos - 
OLHAR ANALÍTICO.

Para examinarmos discursivamente o processo de 
produção das materialidades fotográficas, consideraremos a 
relação tensa entre descrição/interpretação, considerando o 
contexto histórico-ideológico mais amplo que explicita o nível 
da constituição dos discursos, igualmente as condições de 
produção e circunstâncias de enunciação que elucidam o nível 
da formulação. Nesse aspecto, Orlandi (2012) considera que [...] 
“toda descrição está exposta ao equívoco da língua” [...] (ORLANDI, 
2012, p.23), complementando que o sujeito é constituído por 
gestos de interpretação que concernem sua posição, e o trabalho 
do analista nessa relação “não é descrever nem interpretar mas 
compreender [...] compreender como o texto produz sentidos” 
(ORLANDI, 2012, p. 27).

Como no exposto, o dispositivo teórico-analítico da 
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análise de discurso concebe a linguagem (o discurso) “como 
estrutura e acontecimento” (PÊCHEUX, 2015b, p.16). Estes são 
elementos estruturantes “[...] que tocam a ordem, a regra, mas 
também o acaso, o equívoco, a forma histórica da significação na 
compreensão de cada gesto de interpretação” (ORLANDI, 2012, 
p.29), nesses termos, não se almeja ancorar os sentidos dessa 
análise em um patamar de verdade e de univocidade.

Dado o que se anterioriza, dizemos que as condições de 
produção dessas materialidades pelo trabalho com o simbólico 
revestem o sujeito, dentro da prática discursiva, da possibilidade 
de formular a partir do discurso literário da obra Vidas Secas (mas 
não só dele) ampliando o “confronto com a linguagem e através 
dela o confronto com o mundo”, conforme Orlandi (2003). Por 
este viés, a historicidade da produção desse discurso clarifica a 
indissolúvel relação entre língua, história e sujeito, e na intersecção 
das três noções a resistência pode se marcar de forma explicita ou 
camuflada, vestida pelo simbólico em processos de ressignificação 
e pela memória a que estão associados os sujeitos, a tríade traz 
para a análise o equívoco, a contradição como quadro de possíveis 
falhas no ritual da interpelação.

Graciliano Ramos, no Vidas Secas, apresenta ao leitor 
personagens que denunciam a exclusão social, o silenciamento 
e contextualizam um típico cenário nordestino de 1938 castigado 
pela seca, levando contingentes migratórios à buscarem lugares 
em que pudessem assegurar sobrevivência. Com as devidas 
mudanças e alterações próprias de cada tempo, e na relação com 
a memória contemporânea de viver no sertão hoje (2018), ainda 
torturado pela seca, essas memórias se encontram, se atualizam 
e suscitam a construção e a produção de sentidos por parte dos 
sujeitos alunos, ancorados nessa historicidade que os atravessam, 
como na imagem 01, abaixo apresentada.
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Imagem 01 – Ensaio Fotográfico Projeto Seca, Xote e Baião

Fonte: Oliveira (2012)

Na experiência da leitura, no debate aprofundado e na 
atualização da obra de Ramos em sala de aula, estes sujeitos 
alunos apreenderam a realidade difícil do convívio com a seca e 
suas mazelas “ad aeternum”.  Então, no jogo das semelhanças e 
diferenças das intemperes climáticas de ontem e do presente há 
a reconstrução de uma imagem do sertão nordestino, imagem do 
ser sertanejo que se marca no processo de textualização dessas 
materialidades. 
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Imagem 02 – Ensaio Fotográfico Projeto Seca, Xote e Baião

Fonte: Oliveira (2012)

Compreende-se que, de fato, em toda a produção 
simbólica desse projeto se entrecruzam, como furo, pela direção 
da memória a questão da imagem na relação com o Imaginário, 
termo discutido por Vanier (2005) como um dos registros da 
experiência psíquica, não se resumindo a imaginação, mas agindo 
na perspectiva de fazer acomodações, tranquilizar, tentar envolver 
o Real (outro registro psíquico) que se apresenta como caótico, 
não se deixando capturar por nenhum símbolo, por nenhuma 
nomeação; imaginário, real e simbólico interligados, formando o 
que Vanier (2005) designou por ‘Nó Borromeo’.

Nesses termos, Vanier (2005) mostra o imaginário como 
um mecanismo de constituição do EU, cuja função é, por meio 
do “estádio do espelho”, localizar este EU provocando uma 
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identificação, [...] ”a saber, a transformação produzida no sujeito, 
quando assume uma imagem”[...] (VANIER, 2005, p. 37) - a isso 
o autor chama de imago. De fato, a vivência no solo sertanejo 
e a bagagem deixada pelo Vidas Secas são apropriações que 
engendraram relações especulares seja na textualização da 
imagem fotográfica, seja nas poesias, desencadeando uma 
correlação, a priori, de identificação, clarecendo com Vanier 
(2005) que [...] “A mesma identificação que funda o EU também o 
determina como um outro”. (VANIER, 2005, p.38).

Dessa forma, mesmo na relação com o espelho em que há 
uma aproximação, uma primeira identificação, paradoxalmente, 
há estranhamento uma vez que, não há uma relação linear 
de igualdade entre o EU e o outro especular, e sim relação de 
semelhança, essa imago é criada pelo imaginário, um registro da 
ilusão, portanto alienador; imagem que se marca pela ‘presença-
ausente’ do sujeito. A psicanálise e a análise de discurso em 
suas aproximações não trabalham com a noção de identidade, 
justamente por ser fechada, acabada, mas ambas exploram a ideia 
de identificação que denota instabilidade, construção, processo 
temporário capaz de ser rompido, atingindo outros níveis como o 
da contra identificação e da desidentificação.

Podemos, então, associados à memória discursiva, zona 
de confronto entre as redes de memória, averiguar o jogo de forças 
antagônicas que buscam restabelecer e estabilizar os “implícitos”, 
o estável, e a memória que busca desregular, desestabilizar os já 
ditos, os pré-construídos, e instaurar o acontecimento discursivo, 
em que [...] “sob o mesmo da materialidade da palavra abre-se 
então o jogo da metáfora, como outra possibilidade de articulação 
discursiva [...] a própria memória esburaca-se, perfura-se antes 
de desdobrar-se em paráfrases” (PÊCHEUX, 2015a, p. 47).

Nesse espaço de conflito, o acontecimento é o espaço móvel 
que possibilita o novo, sentidos em deriva.  Ou seja, em relação 
às fotografias em estudo, a imagem discursiva totalizadora que se 
tem da seca como uma representação histórico-social-linguística, 
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e reforçada pelo Vidas Secas, é resignificada.
A reflexão teórico-prática se direciona para o exame 

da memória como lugar de identificação, de certas evidencias 
estabilizadas que podem (devem) ser deslocadas, por meio 
das modificações simbólicas e despontarem como campo de 
resistência, já que, como vimos à resistência não é voluntarista, 
espontaneísta dada à constituição do sujeito pelo par ideologia 
e inconsciente. Por esta via, a memória contemporânea de um 
nordeste de avanços em relação à pobreza extrema, de melhoria 
na oferta da educação, habitação e saúde visibilizados pelas 
políticas públicas sociais dos últimos governos, e com dados que 
revelam avanços em relação ao passado, ainda o envolvimento 
da tecnologia e do acesso a informação que abraçam grande 
parcela da população, entram no embate com a memória dos 
remotos tempos históricos, reafirmados pelo Vidas Secas em que 
o nordeste se marca de forma pré-concebida, categorizado como 
lugar apenas de ignorância, fome, miséria e vulnerabilidade. 

A memória social, que materializa no conjunto da obra 
Vidas Secas o nordeste da degradação, da escassez, determinado 
historicamente é também reproduzida em outras artes plásticas, 
literárias, musicais e largamente no discurso midiático e no 
imaginário nacional.  Assim, as redes de memória acionadas de 
diferentes lugares de memória oportunizam a retomada dos “já 
ditos”, funcionando na textualização das materialidades do projeto 
como pré-construídos, e pelo encontro com uma atualidade estão 
sempre sujeitos a derivas, a desregulações, leituras outras que 
não reforçam as oficiais.

Estes aspectos entrepostos no processo de textualização 
das imagens, na relação de entremeios transportam para a prática 
discursiva a historicidade dos sujeitos alunos e reclamam, gritam 
por discursos transgressores. Dessa forma, o gesto analítico de 
compreender as fotografias construídas a partir da identificação 
com as cenas do livro de Graciliano Ramos, exige ancoragem na 
tríade fundamentadora da análise de discurso, nos afastando da 
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plasticidade das imagens, do automatismo do olhar e da evidência 
do visível para podermos alcançar os sinais de ruptura simbólica, 
afinal acreditamos que a falta se revela para além da aparência, 
“Jamais me olhas de onde te vejo” (Lacan, 2008, p.104). 

Tais gestos são vestígios do equívoco desabrochados 
como efeitos produzidos no discurso imagético e estampados nas 
roupas reluzentes, bem passadas, bem acabadas, de tons claros 
e perfeitamente sobrepostos, nas sandálias novas que protegem 
os seus pés, nos cabelos bem cuidados da Sinhá Vitória, no riso 
fácil que estampa a face do Fabiano e da Sinhá (imagem 1), na 
bolsa (bornó) higienizada do Fabiano, no verde alvissareiro das 
árvores (como na imagem 1 e 2), no pano branco límpido que 
lhes serve de mala, na posição ereta dos corpos que não parecem 
tão submissos, de ombros curvados, mas com “nó na garganta”, 
dentre outros.

É claramente notável que os sujeitos alunos de 2012 
não conseguem de forma plena encontrar os personagens 
de 1938. Assim, nas imagens há discursivamente deslizes em 
relação à textualização das passagens da obra, e somado ao que 
apontamos, há ainda a dificuldade de cada aluno em personificar, 
em se individuar na atualidade como Fabiano, Sinhá Vitória, o 
menino mais novo, outro mais velho – em vestir as peculiaridades 
sinalizadoras da ingenuidade que lhes abraçava, da ausência de 
expressão corporal ou verbal de empoderamento, da esperteza 
que lhes faltara sendo levados por qualquer argumento, dá má 
sorte e condição animal de indivíduos que não possuíam se quer 
nomes próprios, sem ‘identidade social’, sem cidadania, sem 
escola e sem afeto. 

Estes são indícios fortes, concretos da descontinuidade 
das imagens em paralelo com a obra literária, aquilo que 
extrapola o nível da consciência e que só pode aparecer, ser 
dito e observado na obscuridade do simbólico, na resistência 
‘ocultada’, mas transgressora por não vestir ipsis litteris o discurso 
da soberania que recai sobre o ser nordestino-sertanejo e que faz 
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visível a luta de classes ideológica entre opressores e oprimidos, 
rompendo com a superfície acomodadora do imaginário fechada 
na imago alienante que projeta.

A memória recoberta pela literatura do Vidas Secas e 
pelas vivências nessas terras de longas estiagens são lugares 
discursivos dos quais, no contexto escolar, aprioristicamente, o 
sujeito aluno partiu produzindo os efeitos de paráfrase em que 
o discurso sobre o nordeste, se fez matriz de sentido pautada 
na repetibilidade  reguladora/limitadora da formação discursiva 
dominante, “determinando o que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 
2014, p.147). A imagem reificada de automatismo, fatalismo, 
passividade social, da vida no extremo limite da humilhação, 
determinantes da condição do vivente da seca, pode ser lida em 
um primeiro plano como de identificação quando nos deparamos 
com as materialidades fotográficas do projeto, porém, observando 
algumas sequencias discursivas (SD), algumas regularidades da 
Obra de Ramos, as pequenas contradições, já apontadas, localizam 
nestas materialidades o espaço simbólico da incompletude, da 
resistência4, e exemplificam nosso argumento de um discurso 
sobre o nordestino versus um nordestino de dentro desse discurso 
lampejando discrepâncias, numa relação paradoxal entre “o que 
vejo e o que me olha” (Didi-Hubermam, 1998).

Observemos algumas sequencias discursivas (SD) 
recortadas do Vidas Secas:

SD1: [...] Sinhá Vitória beijava o focinho de 
Baleia, e como o focinho estava ensanguentado, 
lambia o sangue e tirava proveito do beijo [...] 
(RAMOS, 2011, p.14).
SD2: “Vivia longe dos homens, só se dava bem 
com animais”. Os seus pés duros quebravam 
espinhos e não sentiam a quentura da terra. 
Montado “confundia-se com o cavalo, grudava-
se a ele”. “E falava uma linguagem cantada, 
monossilábica e gutural” [...] (RAMOS, 2011, p. 

4  Redizemos: [...] resistência e [...] revolta, formas de aparição fugidias de alguma coisa 
“de outra ordem”, vitórias ínfimas, que no tempo de um relâmpago, colocam em xeque a 
ideologia dominante [...] (PÊCHEUX, 1997 [1978], p. 301, grifo do autor).
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20, grifos nossos).
SD3: Então por que um sem vergonha 
desordeiro se arrelia, bota-se um cabra na 
cadeia, dá pancadas nele? Sabia que era assim, 
“acostumara-se a todas as violências, a todas 
as injustiças” [...] “Apanhar do governo não é 
desfeita”. (RAMOS, 2011, p.33, grifos nossos).
SD4: [...] “viu os meninos entretidos no barreiro, 
sujos de lama”, fabricando bois de barro, que 
secavam ao sol [...] “Pensou na cama de vara” 
(Sinhá Vitória) [...] (RAMOS, 2011, p.40, grifos 
nossos).

Pelas SD, pode-se dizer que as fotografias em análise 
não recobrem pontualmente a descrição de Ramos - ou a sua 
memória discursiva sobre a seca no semiárido - reverberada sócio-
politicamente como discurso hegemônico a serviço da dominação 
e do preconceito estruturante da forma sujeito capitalista. Então, 
se em um primeiro nível sobressaem traços do discurso que se 
repete ao longo da história, materializado nos manuais didáticos 
e no imaginário coletivo como “o discurso do”, e não como “um 
discurso sobre”, imobilizando assim sentidos, na prática discursiva 
em sala de aula estes foram reformulados em sua uniformidade 
imaginária e numa outra leitura revelam fissuras no “regime de 
repetibilidade”, regimes responsáveis por sustentar as redes de 
memória, conforme argumenta Indursky (2011):

Os sentidos, à força de se repetirem, podem 
acabar por se modificar, de modo que as redes 
discursivas de formulação, formadas a partir 
de um regime de repetibilidade, vão recebendo 
novas formulações que, ao mesmo tempo 
em que vão se reunindo às já existentes, vão 
atualizando as redes de memória. (INDURSKY, 
2011, p. 76).

Dessa forma, pela condição das novas formulações 
possíveis a regularização dos discursos estabilizados pode 
ser alterada, modificada, “ruir sob o peso do acontecimento 
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discursivo novo que vem perturbar a memória” (PÊCHEUX, 2015a, 
p. 46). É sob essa condição que a movimentação dos sentidos 
nas fotografias do projeto se processa no nível da formulação, 
passando do discurso verbal do livro Vidas Secas para o imagético 
e materializando a ideologia, na relação do dito e do não dito, 
funcionando como um texto, base de um discurso constituído de 
estrutura e acontecimento.

É inegável que na produção fotográfica as sensações 
táteis e corpóreas, as emoções, as dores e as alegrias do sertão 
estão significadas, mas igualmente nelas residem à contra 
identificação com essa condição de vida exposta, de vida em 
que não apenas falta água, por que também há escassez de 
ternura, de afeição, de bons modos - discrepâncias em relação 
a um discurso prévio, já estabelecido, legitimado sobre o qual se 
desenrola a não identificação absoluta, isto é, a impossibilidade da 
memória passada recobrir o presente. Por isso, a posição sujeito 
do nordestino na obra Vidas Secas, nas condições apresentadas 
acima, sofre deslocamentos em relação à posição sujeito do aluno 
nas fotografias, e a plena identificação não acontece, mesmo lendo, 
debatendo, “vivendo” o Vidas Secas, as condições de produção, a 
conjuntura de vida não são as mesmas da década de 30 (trinta), 
essas contradições revelam falhas, lacunas que autorizam uma 
leitura contra a dominância, mesmo como faíscas de vaga- 
lumes5, nos pequenos detalhes, na forma simbólica, todavia o 
deslocamento parcial dos pré-construídos, na opacidade do não 
dito, trouxe as modificações.

EM buscA DE uM FEcho

Pêcheux (2015) negando a visível transparência dada pelos 
atravessamentos dos discursos que formam a imagem esclarece 
que ela encontra a análise de discurso por outro viés: “não mais 
5  Em outras palavras Beck (2010, p.151, grifo nosso) assevera que mesmo com o inelutável 
assujeitamento ideológico as “cotidianas resistências” ocorrem, ao que exclama – (que 
bom!).
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a imagem legível na transparência [...] mas a imagem ”opaca e 
muda”, quer dizer, aquela da qual a memória “perdeu” seu trajeto 
de leitura (ela perdeu assim um trajeto que jamais deteve em 
suas inscrições)” (PÊCHEUX, 2015a, p.49, grifos do autor). Nessa 
percepção, reforça ainda a ilusão subjetiva da transparência da 
linguagem e da máscara que a ideologia põe sobre “o caráter 
materiais dos sentidos”, das palavras e enunciados (PÊCHEUX, 
2014, p.146, destaque do autor), ou seja, a imagem fotográfica, 
tomada nesse trabalho como textualidade de um discurso, se 
apresenta como espaço de inscrição do sujeito aluno, espaço dito 
pela língua; imagem que contém nomes [...] motor de discursos, 
ocasião assim de reatualizar à memória para retomar o que estava 
dito antes [...] (PÊCHEUX, 2015a, p.38-39), igualmente [...] “espaço 
de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos” 
(PÊCHEUX, 2015a, p. 50).

Nessa direção, os sujeitos alunos na condição de 
protagonistas do ensaio fotográfico, com base na obra de Ramos, 
se veem em uma posição sujeito, com a consciência de que estão 
interpretando um personagem, um papel, um lugar estabilizado 
pela obra, que deveria fornecer na fotografia revelada o que os 
saberes dessa formação discursiva (inscritos na obra) lhes dão 
a ver, a compreender, como diz Pêcheux (2014) “a formação 
discursiva é o lugar da constituição dos sentidos” (PÊCHEUX, 
2014, p.148). Então, a partir da tomada de posição do sujeito, do 
lugar social e das condições de produção enunciativas que tem 
relação com o esquecimento número 2, a formação discursiva se 
revela travestida de evidências, e se estilhaça quando o sujeito 
reage sobre qualquer disfarce ao teatro da consciência, do “sou 
eu”, revelando os esquecimentos de que é constituída a memória 
e pela contradição da história materializam o furo da ideologia, 
indo no sentido oposto ao discurso hegemônico dado como 
único, como o verdadeiro, nas palavras de Spivak (2010) [...] “no 
trabalho com a consciência do subalterno, a noção daquilo que 
o trabalho não pode dizer se torna importante” (SPIVAK, 2010, 
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p.65), pois aí pela ação da ideologia e do inconsciente o que era 
pra ser pura identidade/identificação se firma nas entrelinhas 
com certa porção de diferença, se faz dúvida, se dá a captar como 
questionamento, na revolta (silenciada e velada), no discurso do 
“mau sujeito”, conforme Pêcheux (1998).
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E se, de um lado, a mulher vive historicamente 
uma situação tensa, repleta de conflitos, cheia 
de duplicidades, por outro lado, ninguém mais 
do que ela aprendeu historicamente a caminhar 
no interior das ambiguidades, a trilhar as 
contradições, a exercer sua resistência num 
jogo em que, na maior parte das vezes, não foi 
ela quem deu as cartas. (Eni Puccinelli Orlandi)

 Neste artigo, objetivamos compreender o funcionamento 
do discurso jurídico a partir dos enunciados que envolvem 
o estupro, ou seja, de que maneira a vida civil e a crescente 
complexidade da vida humana na polis afetam a relação entre 
o sujeito e a Lei. Para tanto, selecionamos enquanto material 
de linguagem a ser analisado, o Código Penal Brasileiro, 
designadamente o enunciado constranger mulher modificado pela 
Lei 12.015/2009 para constranger alguém. Nesse sentido, interessa-
nos refletir sobre os sentidos produzidos e/ou silenciados por 
esses enunciados, a fim de compreender os deslizes provocados 
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pela modificação que ocorreu a partir da referida lei. Assim, 
utilizamos como aparato teórico-metodológico os conceitos de 
formação discursiva, ideologia e memória discursiva, discutidos pela 
Análise de Discurso de corrente materialista. 

Segundo esta linha teórica – que se constitui no espaço 
entre três domínios disciplinares – a Linguística, a psicanálise e o 
marxismo, a língua não é transparente e os sujeitos não são donos 
de seus dizeres, mas são, sobretudo, indivíduos assujeitados 
(movidos pelas leis do inconsciente). Desse modo, entendemos 
que a Análise de Discurso, ao constituir-se na relação entre língua, 
sujeito e história, oferece um campo fértil para as reflexões que aqui 
pretendemos estabelecer. Importante ressaltar que a noção de 
história a que nos referimos neste estudo, não se trata da história 
significada enquanto ordem cronológica dos acontecimentos 
ou meramente evolução, mas sim da historicidade que implica 
na produção dos sentidos. Nessa direção, Orlandi (2015, p.18) 
contribui com nossos estudos ao afirmar que “a história é algo da 
ordem do discurso. Não há história sem discurso. E, aliás, é pelo 
discurso que a história não é só evolução, mas sentido, ou melhor, 
é pelo discurso que não se está só na evolução, mas na história”. 

Desse modo, ao considerarmos a determinação histórico-
ideológica dos processos de produção dos sentidos, entendemos 
que, muitas vezes, embora os efeitos dessa história estejam 
“apagados” (e isso se dá pela ideologia), esses sentidos continuam 
ali, latentes, presentes, significando. No que diz respeito à 
memória discursiva, ao enfatizarmos que seu funcionamento 
se dá pela relação da língua com a história, compreendemo-la, 
também, enquanto possibilidade da falha, logo, como espaço das 
contradições, do equívoco.

Assim, podemos afirmar que a Análise de Discurso situa-
se nesse terreno movediço, na provisoriedade, em que somos 
instados a interpretar, embora os sentidos pareçam estar já 
sempre lá. 
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Ao refletir sobre a etimologia da palavra discurso, Orlandi 
(2015, p. 13) afirma que essa palavra “tem em si a ideia de curso, 
de percurso, de correr por, de movimento”. O discurso é, assim, 
palavra em movimento, prática de linguagem na qual se observa 
o homem falando, não há estabilização, e, portanto, fala-se em 
efeitos de sentido.

Vale destacar, que o enunciado do Código Penal 
Brasileiro é tomado por nós, enquanto materialidade histórica e 
significante. Nesse sentido, Orlandi (2011, p. 129), afirma que o 
texto ou a articulação do discurso em palavras tem uma afinidade 
indispensável com o político, uma vez que, “todo dizer tem uma 
direção significativa determinada pela articulação material dos 
signos com as relações de poder”. Nesse sentido, tomamos o 
discurso jurídico enquanto uma instância que significa essas 
relações de poder, tendo em vista que se articula com o poder do 
Estado. E este por sua vez, caracteriza-se como:

[...] Uma forma de poder, simultaneamente, 
globalizante e totalitário. [...] Hoje, já se dá 
como certo que o Estado, nas sociedades 
contemporâneas, não é simplesmente uma das 
formas ou um dos lugares de exercício do poder, 
mas que, de certa maneira, todos os outros tipos 
de relações de poder se referem a ele. Isso ocorre 
não só porque as relações derivam dele, mas 
também porque se produziu uma estatização 
contínua das relações de poder (ainda que não 
tenha adquirido a mesma forma na ordem 
pedagógica, judiciária, econômica, familiar). 
(GREGOLIN, 2003, p.102-103, grifos nossos)

Desse modo, ao tomarmos o discurso jurídico enquanto 
espaço discursivo que se sustenta pelas relações de poder, 
buscaremos compreender a partir da legislação brasileira, como a 
problemática em torno da violência contra mulher – estupro – (se) 
significa. Nesse sentido, é válido mencionar que o discurso jurídico 
encontra-se atravessado pelo discurso religioso e, conforme nos 
aponta Orlandi (2008, p. 65), “tanto o poder religioso como o 
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poder político se exercem pelo amor e pela crença. Estes são o 
suporte da autoridade”. 

Assim, entendemos que a legislação brasileira encontra-
se atrelada aos tentáculos do Estado e da Igreja, e embora haja a 
crença na liberdade, diante do que Orlandi (2015, 2012) afirma ser 
o sujeito jurídico (ou seja, o sujeito de direitos e deveres) – que é 
a forma sujeito capitalista – o que temos na verdade são sujeitos 
capazes “de uma liberdade sem limites e uma submissão sem 
falhas” (Orlandi, 2015, p.48).

 Ainda pensando o papel da igreja enquanto disseminadora 
de valores e condutas, apontamos para os discursos que circulam/
circularam socialmente e que dizem respeito à mulher ora como 
honesta – e, portanto, digna de respeito – ora como prostituta/
puta/vadia – sentidos não autorizados, não aceitos socialmente.

Desse modo, procuramos no presente artigo, refletir 
sobre algumas de nossas inquietações no que refere aos sentidos 
produzidos pelo discurso jurídico, mais especificamente, no que 
concerne a legislação que diz respeito ao estupro. Portanto, 
nossos questionamentos iniciais são: Quais as condições de 
produção dos enunciados circulados sobre o estupro (pensando 
os sujeitos e a situação em sua estrita relação com a memória)? 
Quais são as formações imaginárias, discursivas e histórico-
ideológicas em relação ao estupro? Assim, explanaremos nesse 
trabalho, os efeitos de sentidos produzidos juridicamente para 
o termo estupro e como esta prática tem sido discursivizada 
nos mais diversos espaços, tendo em vista que se trata de um 
problema de ordem pública.

1 Discurso juríDico E EsTupro

O corpus que tomamos para analisar neste artigo é o 
Código Penal Brasileiro, nomeadamente, o enunciado do Art. 
213, modificado pela Lei 12.015/2009, como já explanado a priori. 
Assim, interessa-nos compreender, pela teoria materialista da 
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Análise de Discurso, o funcionamento do discurso jurídico em 
relação ao estupro. Vale ressaltar que ao utilizarmo-nos desta linha 
teórica, buscaremos compreender os sentidos produzidos para 
este crime, lançando olhares para o modo como a ideologia – ao 
produzir evidências, colocando as situações como naturalizadas 
e imutáveis – apaga a historicidade no que refere aos discursos 
sobre esse tipo de agressão sexual.

O conceito básico do estupro perpassa, necessariamente, 
pela evolução social, no qual se encontra inserido na norma legal. 
O Direito é a expressão da sociedade que o regula e que é, por 
ele, regulada. Assim, o conceito de estupro na legislação também 
se altera de acordo com a evolução da sociedade brasileira. Nesse 
aspecto, é válido dizer que a legislação também sofre/sofreu o 
processo de assujeitamento histórico e está, sobretudo, atrelada 
ao poderio do Estado. Aliás, pensando nas relações de poder 
que envolve Estado e legislação, acrescentaríamos a necessidade 
de refletirmos sobre as posições que se encontram em jogo ao 
tomarmos esse crime pelo viés jurídico.

De acordo com o art. 222 do código criminal Imperial, que 
dispunha, in verbis:

Art. 222. Ter copula carnal por meio de violencia, 
ou ameaças, com qualquer mulher honesta.
Penas - de prisão por tres a doze annos, e de 
dotar a offendida.
Se a violentada for prostituta.
Penas - de prisão por um mez a dous annos. (sic)

Esse dispositivo, datado de 110 anos antes do código penal 
em vigor no Brasil e quase 180 anos antes da última alteração 
legal acerca da definição de estupro no Brasil, revela que o sujeito 
passivo, no caso a ‘vítima do estupro’ era, necessariamente, 
uma mulher. E não se tratava de “qualquer mulher”, apenas da 
“mulher honesta”, pois no caso de a mulher ser uma prostituta, 
penalidades inferiores eram aplicadas.

 O conceito subjetivo de honestidade presente no Código 
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Criminal demonstra, claramente, o preconceito social vigente 
contra as mulheres. Este preconceito perduraria na legislação 
penal brasileira até 2009, com expressões semelhantes, como 
visto nos revogados artigos 216 e 217 do CP, que faziam menções 
à “mulher honesta” e “mulher virgem”, valorizando a virgindade 
como um bem a ser protegido com mais vigor do que apenas 
a dignidade humana e estabelecendo conceitos abstratos de 
“honestidade”. 

Voltando ao Código Criminal de 1830, algumas outras 
questões chamam a atenção: o fato de haver uma clara distinção 
entre a “mulher honesta” e a prostituta. Não apenas por conta do 
quantum da pena, que é bastante diferente (de 3 a 12 anos para 
a “mulher honesta” e de 1 mês a 2 anos para a prostituta), mas 
também no fato de que a “mulher honesta” faz jus à compensação 
financeira (“de dotar a ofendida”), que não é imposta à quem 
estupra uma prostituta.

Entretanto, nada disso é tão impactante quanto o disposto 
no Art. 225: “Não haverão as penas dos três artigos antecedentes 
aos réos, que casarem com as ofendidas”. Ou seja, para não ser 
detido, bastava casar-se com a vítima. 

E tal disposição perdurou também na legislação mais 
recente. O art. 107 do Código Penal, que trata dos casos em que 
o ofensor não será punido, dizia igualmente que, no caso dos 
crimes de estupro, atentado violento ao pudor e aos demais 
crimes hoje nomeados como contra a dignidade sexual, a pena 
era extinta pelo casamento com a vítima. Tal disposição somente 
foi revogada em 2005, mantendo-se, portanto, por 175 anos.

Ora, entendemos que o discurso jurídico, assim como 
outros discursos, é caracterizado pela (des) e (re)estruturação 
dos sentidos dados pela memória discursiva. Ela é responsável por 
acondicionar e possibilitar a (re)atualização de dizeres, de ditos 
em outras instâncias que voltam a significar pela historicidade, 
ou seja, embora haja a “necessidade universal de um ‘mundo 
semanticamente normal’, isto é, normatizado”. (Pêcheux, 1997, 
p.34). 
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A atual legislação penal, no que concerne aos crimes 
sexuais, ainda apresenta imensas falhas jurídicas. Como exemplo, 
citamos a unificação que se deu para o estupro e para o atentado 
violento ao pudor, trazendo-os em um único tipo penal.

Nesse sentido, dispunha o antigo art. 213: “Constranger 
mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave 
ameaça” (grifos nossos).  Nesse caso, o termo destacado se refere, 
necessariamente, ao sexo vaginal, sendo que a vítima teria que 
ser necessariamente uma mulher e o agressor um homem.

Por outro lado, dispunha o ora revogado art. 214: 
“Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, 
a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso 
diverso da conjunção carnal” (grifos nossos). Todos os outros 
casos possíveis, sexo oral, anal, esfregaço, o homem como vítima, 
os transexuais, estariam incluídos nesse dispositivo.

 A Lei 12.015/2009, que alterou esses dispositivos, 
pretendia, conforme sua exposição de motivos desestigmatizar 
um conceito machista, in verbis:

Além de suprimir tais formulações, o presente 
projeto, por inspiração da definição ínsita no 
Estatuto do Tribunal Penal Internacional, cria 
novo tipo penal que não distingue a violência 
sexual por serem vítimas pessoas do sexo 
masculino ou feminino. Seria a renovada 
definição de estupro (novo art. 213 do CP), que 
implica constranger alguém, mediante violência 
ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a 
praticar ou permitir que com ele/ela se pratique 
outro ato libidinoso. A nova redação pretende 
também corrigir outra limitação da atual 
legislação, ao não restringir o crime de 
estupro à conjunção carnal em violência 
à mulher, que a jurisprudência entende 
como sendo ato sexual vaginal. Ao contrário, 
esse crime envolveria a prática de outros atos 
libidinosos. Isso significa que os atuais crimes 
de estupro (art. 213 do CP) e atentado violento 
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ao pudor (art. 214 do CP) são unidos em um só 
tipo penal: “estupro”. (grifos nossos)

Apesar de bem fundamentada, a aplicação concreta 
da nova legislação deixa brechas angustiantes (ao beneficiar 
o agressor) uma vez que, no caso de um homem estuprar uma 
mulher, satisfazendo sua luxúria de mais de uma forma possível, 
obrigando a vítima a ter com ele relações vaginais e anais, implica 
– pela atual legislação – em crime continuado, conforme art. 71 do 
Código Penal. Assim, aplica-se apenas uma pena, aumentando-se 
de um sexto a dois terços pela continuidade delitiva. Nesse caso, 
a pena em seu mínimo legal, o agressor seria condenado a sete 
anos de reclusão.

Entretanto, pela legislação antiga, seriam dois crimes 
distintos: o estupro (conjunção carnal ou sexo vaginal) e o 
atentado violento ao pudor (sexo anal). Assim, as penas seriam 
somadas. Dessa forma, estabelecendo a pena em seu mínimo 
legal, o agressor seria condenado a uma pena somada de doze 
anos (seis anos referente ao estupro e mais seis anos referente ao 
atentado violento ao pudor).

Mesmo assim, do ponto de vista argumentativo e 
discursivo, a nova legislação traz avanços no sentido de atualizar 
uma legislação de 1940, antiga, datada e que é carregada de 
preconceitos e misoginia. A simples ideia de se descaracterizar a 
mulher como única vítima do “estupro” em sentido estrito, sendo 
que outrem seria vítima de “atentado violento ao pudor” já mostra 
uma evolução do discurso legal, refletindo as mudanças que a 
sociedade passou nos últimos anos. 

Outra mudança que mostra a evolução do discurso 
legal sobre a questão é a alteração do Título VI do código penal, 
passando de “Crimes contra os Costumes” para “Crimes contra 
a Dignidade Sexual”. Essa mudança é emblemática, pois antes 
tínhamos como criminoso aquilo que seria contra o costume, 
contra o usual na sociedade. No entanto, a conduta e, portanto, 
o discurso que fosse socialmente aceito não era tipificado como 
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crime, já que não atentaria contra a sociedade. Essa mudança de 
paradigma é importante, pois, mostra uma evolução legislativa 
condizente com a evolução da sociedade como um todo e mostra 
o embate contra aquilo que, mesmo indignante e inconciliável 
com os direitos mais básicos do ser humano, era tido como 
socialmente correto.

2 OS SENTIDOS PRODUZIDOS SOBRE O ESTUPRO: DISCURSO, 
lEgislAção E o silêncio

Como já apontamos anteriormente, no campo do 
materialismo histórico, trabalhamos com a mescla entre sujeito, 
história e língua, sendo que as práticas de linguagem não funcionam 
como comportamentos individuais, mas, sobretudo, enquanto 
práticas relacionadas às condições sociais e a historicidade. 
Assim, sobredeterminados historicamente, a legislação que 
diz respeito aos crimes de estupro produzem certos efeitos de 
sentido sobre o que é ser mulher, especialmente sobre o que é 
ser ‘mulher honesta’ e ser ‘mulher prostituta’, dada, como vimos 
na legislação - Código Criminal Imperial – as diferentes penas para 
quem comete tal crime. 

Assim, o que seria apontado como honra ou vergonha para 
uma mulher, é algo construído discursivamente no modo como a 
sexualidade feminina é concebida na sociedade. Nesse sentido, 
ressaltamos os parâmetros sociais vigentes que alicerçados na 
relação matrimonial, ditam as regras do que é ser mulher honesta 
e do que é ser mulher puta/prostituta.

A partir das reflexões de Hóllas (2017) ao citar Foucault 
(1999) a fim de dizer do dispositivo de sexualidades como um 
“sistema de regras que define o permitido e o proibido, o prescrito 
e o ilícito” (Foucault apud Hóllas, p.104-105), a autora nos salienta 
sobre a importância de pensar os conceitos de honra e vergonha 
enquanto termos relacionados a normas estabelecidas pela 
sociedade patriarcal, e que regulam a sexualidade feminina, 
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atrelando sua dignidade à vida sexual. Nesse aspecto, Hóllas 
(idem, p.105) ainda contribui com nossas reflexões ao referir-se 
aos estudos de Maia, C.J e Maia, R. S. que apontam para a existência 
de um “código de condutas prescritivas ao comportamento sexual 
dos indivíduos” que procura regular a vida sexual feminina e 
aprisioná-la ao casamento. Diante de tal argumentação, a autora 
ainda nos mostra que:

A noção de honra presente nos processos estava 
ancorada, principalmente, nos pressupostos da 
virgindade feminina e na noção de sexualidade 
sadia, sancionada pelo matrimônio. Conforme 
assinalou Foucault (1993), ao criar uma moral 
sexual que se impõe às pessoas em forma 
de códigos rígidos de conduta universal, ao 
tornar o sexo natural e reduzido à legitimidade 
matrimonial, domínio do privado e confiscado 
pela família, as relações sexuais, fora do 
casamento, tornaram-se ilícitas, imorais, pelo 
menos para as mulheres. Elas deveriam, assim, 
manterem-se castas até o casamento, pois 
a honra era determinada pela virgindade. A 
punição para aquelas que se desviassem dessa 
norma era o casamento forçado, quando não 
eram mais frequentemente expulsas de casa, 
pois a desonra dela era a vergonha da sua 
família (MAIA, C.J; MAIA, R.S  apud Hóllas, 2017, 
p.105, grifos nossos).

Assim, ao refletirmos esses dizeres a partir da teoria 
materialista da Análise de Discurso, constatamos que os discursos 
que circulam/circularam sobre o estupro carregam em si as 
marcas dessa historicidade, ou seja, são os sentidos já-ditos que 
estão postos em circulação através da memória. Para Pêcheux 
(2010, p. 143), a memória é “um conjunto complexo, preexistente 
e exterior ao organismo, constituído por séries de tecidos de 
índices legíveis, constituindo um corpus sócio-histórico de traços”, 
ou ainda, conforme aponta Orlandi (2003), todo dizer se produz 
sobre um já dito, ou seja, para significar, nossas palavras já fazem 
sentido.
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Retornemos, portanto, ao enunciado que destacamos no 
excerto supracitado: pelo menos para as mulheres, ou seja, o sexo 
fora da relação matrimonial, considerado como um ato ilícito e 
imoral, era qualificado como tal, apenas se referisse ao público 
feminino, aos homens era permitido. Nesse âmbito, gostaríamos de 
ressaltar que alguns atributos foram historicamente consagrados 
como do masculino, ou seja, criou-se um imaginário do que seria a 
representação do homem e do que seria a mulher. Estas questões 
que dizem respeito ao gênero, são, aliás, marcantes na sociedade 
em que vivemos. Nesse sentido, Costa e Grossi (2009, p. 05) 
contribuem com nossas reflexões ao afirmar:

[...] há muito fortemente, nas práticas sociais 
a presença do modelo de masculinidade 
hegemônica, que se associa a dois aspectos 
fundamentais: a sexualidade e a agressividade. 
Geralmente o gênero masculino é constituído 
através da concepção de sujeito ativo em 
contraposição ao gênero feminino que se define 
pela passividade e docilidade. A atividade do 
gênero masculino é gerada a partir da ideia de 
sujeito que age, que faz, que executa.

Por conseguinte, compreender esses sentidos 
historicamente constituídos, que diferem homens e mulheres, 
colocando o macho enquanto sinônimo de virilidade, e a mulher 
enquanto sinônimo de fragilidade ajuda-nos a entender o 
funcionamento dos discursos circulados em relação ao crime de 
estupro.

As prostitutas seriam as mulheres que escapavam aos 
padrões impostos às mulheres da época – cuja função principal 
era ser esposa e procriadora – ou seja, “o perfil da prostituta 
se construía em torno de uma oposição “jurídica” de aparência 
semanticamente estável: de um lado, as mulheres públicas, de 
outro, a mulher honesta” (RIBEIRO, 2016, p.208, grifos nossos).

Assim, ao observarmos o modo como o Código Criminal 
Imperial se apresenta, trazendo a diferenciação no que refere 
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a pena a ser cumprida pelo agressor, compreendemos que a 
prostituição, enquanto ato ligado à imoralidade colocava a mulher 
prostituta enquanto inferior a “mulher honesta”. De acordo com 
Ribeiro (2016, p.209) “a ligação entre a “perversão” e o “perigo” 
endossava o imaginário de que a circulação livre das prostitutas 
no espaço público era um “atentado ao pudor” e elas, por sua 
vez, eram vistas como ameaça potencial à organização da cidade”. 
Nesse aspecto, vale dizer que o uso da formulação atentado ao 
pudor ainda é, comumente discursivizada, quer seja, (con)fundida, 
com o crime de ato obsceno. Ribeiro (idem, p.223) ainda afirma:

O discurso sobre a perda do pudor e da 
honestidade das mulheres ata-se a um 
imaginário de perversão e inversão dos 
“instintos sexuais”, colocando em jogo, pelo 
não-dito, a imagem da mulher honesta, mas 
também formando no imaginário social uma 
noção de família heterossexual normativa 
(fundamentalmente legitimada pela instituição 
do casamento). (RIBEIRO, 2016, p. 223)

Assim, entendemos que os discursos que circularam em 
torno da prostituta, colocando-a enquanto mulher imoral e por 
esse motivo, menos digna de respeito (haja vista na pena diminuída 
se comparada a “mulher honesta” – no caso de estupro) colocam 
em jogo uma dualidade de sentidos, uma vez que a prostituição 
é tomada enquanto um objeto paradoxal4, pois a prostituta é 
significada ao mesmo tempo como vítima (agente passivo no caso 
do estupro) e como criminosa (por “oferecer-se” aos homens, pela 
forma como anda pela rua desacompanhada e mesmo por suas 
vestes tidas como sedutoras). Essa heterogeneidade que se dá no 
modo como a prostituta é significada – vítima e ao mesmo tempo 
criminosa – nos permite compreender a contradição enquanto 
efeito da maleabilidade, da plasticidade da língua e, igualmente, de 
sua historicidade.  Isso porque, os sentidos não são determinados 
4 Expressão utilizada por Karine de Medeiros Ribeiro (2016) em seu artigo intitulado Uma 
Janela entre os Segredos da Alcova e a Visibilidade das ruas.
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por propriedades estáticas da língua, mas dependem das 
relações constituídas nas/pelas formações discursivas. Estas por 
sua vez, não devem ser tomadas como blocos homogêneos, “são 
constituídas pela contradição, são heterogêneas nelas mesmas e 
suas fronteiras são fluidas, configurando-se e reconfigurando-se 
continuamente em suas relações” (Orlandi, 2015, p. 42).

Assim, a língua enquanto possibilidade de jogo, de 
discursos que não se fecham, ou seja, diante de sua incompletude, 
é um “[...] processo que se desenvolve de múltiplas formas, em 
determinadas situações sociais” (Orlandi, 2007, p.54). Sendo assim, 
é o efeito produzido pela inscrição da língua na história, enquanto 
materialização da ideologia, que nos permite compreender o 
modo como à prostituta fora significada.

 No que refere ao casamento, como já mencionado 
anteriormente no Art. 225: Não haverão as penas dos três artigos 
antecedentes aos réos, que casarem com as ofendidas, observamos 
novamente a difusão dos valores historicamente difundidos, ou 
seja, o casamento sempre esteve atrelado a formação discursiva 
(FD) religiosa, significando como da ordem do sagrado, e, portanto, 
uma saída para o criminoso que desejasse reparar seu ato de 
agressão. Vale dizer, que ao tomar o casamento enquanto uma 
‘saída’ para o não cumprimento da pena, a mulher – no caso, a 
vítima do estupro – é tomada como um agente duplamente passivo, 
pois ela não tem voz, não tem querer.

Ao tomarmos a atual Legislação Penal como materialidade 
significante, e, portanto, como um espaço de interpretação, 
apontamos para a mudança que ocorreu na Lei, trazendo o 
estupro e o atentado violento ao pudor em um único tipo penal. 
Portanto, faz necessário refletir sobre o modo como essa alteração 
significou/significa as relações estabelecidas entre o enunciado do 
antigo art. 213: “constranger mulher à conjunção carnal, mediante 
violência ou grave ameaça” (grifos nossos), e o ora revogado art. 
214: “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça [...]” 
(grifos nossos). 
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Nesse aspecto, gostaríamos de enfatizar que as 
condições de produção do discurso são determinantes no modo 
como os dizeres vêm à tona e são postos em circulação. Para 
Orlandi (2015, p.30) “as condições de produção compreendem 
fundamentalmente os sujeitos, a situação e a maneira como 
a memória aciona, as faz valer”, acrescentando ainda que elas 
podem ser consideradas em “sentido estrito, definido como sendo 
o contexto imediato das circunstâncias da formulação”, e em 
sentido amplo que “inclui o contexto sócio-histórico, ideológico”. 
Portanto, entendemos que a alteração na legislação tem seu 
funcionamento a partir das condições históricas de produção do 
dizer. A mudança do termo mulher para o pronome indefinido 
alguém nos permite lançar olhares reflexivos sobre o modo como 
o crime do estupro vem sendo praticado na sociedade, ou seja, se 
antes a mulher era tida como o alvo principal dos abusos sexuais, 
agora vê-se, pela abrangência da Lei – ao utilizar a expressão 
alguém – a necessidade de pensar, também, enquanto vítima o 
homem.

Diante do exposto até aqui e levando em consideração a 
historicidade no que diz respeito ao ser mulher, ou seja, o fato de 
que por muito tempo a mulher fora considerada como objeto de 
posse do homem, além de ser significada enquanto o sexo frágil 
e, que, portanto, precisava desse amparo da Lei (para que essas 
condições impostas historicamente fossem no mínimo reparadas) 
nos indagamos se essa mudança no Código Penal – ao colocar o 
crime de atentado violento ao pudor igualmente como estupro – 
colocaria também o homem na mesma formação discursiva (FD) 
da fragilidade? 

Nesse sentido, julgamos pertinente apresentar um trecho 
que é parte integrante do laudo psicológico de uma vítima:

Vem de família de classe média baixa, sem 
nenhum relacionamento de parentesco entre 
os pais. É o sexto de uma prole de sete onde 
três são homens e quatro são mulheres. É muito 
caseiro, prefere brincadeiras que não exijam muito 
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esforço físico. Joga bola muito raramente, pois não 
gosta de andar sujo. Se for necessário ele mesmo 
lava suas roupas. É muito organizado e prefere 
estar sempre impecável. (COSTA E GROSSI, 2009, 
p.10)

Percebemos através do excerto que, diante do que a 
sociedade impõe, pelo funcionamento ideológico, enquanto 
características próprias do feminino ou do masculino, a descrição 
acima, apesar de tratar-se de um garoto, faz referência a atividades 
comumente realizadas pelas meninas, tal como, as brincadeiras 
que não exijam esforço físico, o jogar bola “raramente” e a 
realização de atividades domésticas, como lavar suas roupas.

De acordo com Costa e Grossi (2009, p.06), na cultura 
brasileira a relação é diferente entre quem penetra e quem 
é penetrado, sendo que “o estigma recai para o sujeito que é 
passivo no ato sexual, que passa a ser enquadrado dentro das 
normas que se encaixa o feminino, entendido como o dominado 
e, o masculino, àquele que domina”.

No laudo psicológico que apresentamos acima, 
observamos que os atributos utilizados para caracterizar a vítima 
do crime de atentado violento ao pudor (atualmente designado 
como estupro) são características femininas. Nesse sentido, as 
autoras supracitadas ainda afirmam que:

A passividade na relação sexual, como é o 
caso da vítima, aproxima esta dos rituais que 
envolvem o mundo das mulheres, quais sejam, 
a expressão da doçura, candura, a exigência por 
parte da mulher de cuidados excessivos com os 
padrões de beleza e estética, a preservação de 
si no espaço privado, o cuidado com a honra, 
entre outros. (COSTA e GROSSI, 2009, p.10)

Portanto, cabe aqui, discutirmos as posições-sujeito que se 
encontram em jogo nesse processo de criminalidade, uma vez que 
as denúncias no que refere ao atentado violento ao pudor (estupro) 
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geralmente apresentam como vítimas, crianças e adolescentes. 
De acordo com Orlandi (2015, p. 40):

[...] não são os sujeitos físicos nem os seus 
lugares empíricos como tal, isto é, como estão 
inscritos na sociedade, e que poderiam ser 
sociologicamente descritos, que funcionam no 
discurso, mas suas imagens que resultam de 
projeções. São essas projeções que permitem 
passar das situações empíricas – os lugares 
dos sujeitos – para as posições dos sujeitos no 
discurso. (ORLANDI, 2015, p. 40)

Desse modo, entendemos que a posição-sujeito agressor se 
difere da posição-sujeito vítima, na medida em que, historicamente, 
os sentidos produzidos para o agressor é o de dominador, enquanto 
a posição-sujeito vítima seria a representação da fragilidade, ou seja, 
é o lado dominado. Vale dizer que o ‘dominado’ é representado 
pelas mulheres e/ou pelos homossexuais. O agressor/
dominador dificilmente será apresentado com características de 
homossexualidade. Mesmo porque, como dito anteriormente, a 
maior parte dos crimes denunciados, àqueles que chegam até o 
Sistema de Justiça Criminal dizem respeito a mulheres, crianças 
ou adolescentes (sendo estes dos sexo masculino e/ou feminino). 
De acordo com Costa e Grossi (2009) para o homem uma das 
maiores humilhações é ser transformado na condição social 
e sexual de mulher (destacamos que o estupro fora designado 
inicialmente apenas como abuso sexual por meio de penetração 
vaginal). Segundo as autoras “talvez esse argumento justifique o 
fato de que a denúncia do crime de atentado violento ao pudor 
praticado contra pessoas do sexo masculino torna-se mais difícil e 
reduzida em nossa sociedade, visto que aos homens são atribuídas 
características voltadas à virilidade, agressividade e conquista” (p. 
14). Assim, entendemos que há um silenciamento que se constitui 
no próprio ato de denunciar, uma vez que muitos casos de abuso 
sexual não são de conhecimento da justiça criminal.

No que toca a questão do silenciamento, Orlandi (2007, 
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p.44) atesta a existência de múltiplos silêncios: “o silêncio das 
emoções, o mítico, o da contemplação, o da introspecção, o da 
revolta, o da resistência, o da disciplina, o do exercício do poder, o 
da derrota da vontade, etc.”, mas o silêncio do qual nos referimos 
aqui, é o silêncio denominado por Ferrari (2017, p.244) como o 
silêncio do sofrimento:

[...] É aquele silêncio que se flexiona sobre si, um 
silêncio ruminante. Ele não é fundador, ele não 
é constitutivo nem se relaciona com a censura. 
Ele é a própria impossibilidade de dizer. [...] é o 
silêncio do sofrimento, mas do sofrimento em 
um grau no qual não é possível simbolizar. Um 
silêncio que engole o sujeito ou um silêncio no 
qual o sujeito se perde, some, engolido por ele. 
(FERRARI, 2017, p.244)

Para finalizar, acrescentaríamos que esse silêncio do 
sofrimento permeia não apenas as vítimas do estupro, mas 
também o modo como algumas dessas vítimas são significadas 
pela sociedade, tal como a prostituta e os homossexuais, tomados 
como o lugar da degenerescência moral e física, ou seja, como 
doença social, que assim como outras doenças seria passível de 
profilaxia e cura.

consiDErAçõEs FinAis

O gesto de interpretação que expusemos admite as 
hipóteses iniciais desta pesquisa. Admite que a Lei 12.015/2009 
insurgiu como questão de embate entre a memória e a realidade 
contemporânea. O lugar do discurso baliza para o funcionamento 
do jurídico na língua em seus jogos de poder. Nesse sentido 
de discurso do poder, é possível inferir que o discurso jurídico 
é baseado não apenas (ou mesmo não de forma alguma) nas 
relações sociais, mas também no discurso de autoridade do 
Estado e de seus representantes sobre seus representados.

Assim, diante da análise discursiva proposta no presente 
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trabalho, o discurso jurídico acerca do estupro e suas definições 
é diretamente atravessado pela ideologia de poder do masculino 
(viril) sobre o feminino (frágil). Também é atravessado pela 
memória discursiva acerca da necessidade de uma condição de 
“honestidade” imputada à mulher para que possa ser considerada 
verdadeiramente vítima dos crimes sexuais e, ainda assim, tendo 
sua conduta criminalizada, reduzindo a responsabilidade do 
agressor.
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O QUE É UM CORPO CAPA DE REVISTA?
 UMA BREVE ANáLISE DISCURSIVA

Bárbara Pavei Souza1 
Universidade do Sul de Santa Catarina 

consiDErAçõEs iniciAis

Percebe-se que os dizeres sobre os corpos e os sujeitos 
estão presentes em enunciados de diferentes materialidades, em 
diversos suportes, impulsionados pelos interesses capitalistas. As 
revistas são um marco significativo da história contemporânea, 
que documenta tanto a evolução da imprensa na modernidade, 
quanto a história social das pessoas, principalmente das mulheres. 
Nelas, destacam-se personalidades que são consideradas 
referenciais de beleza, ícones de estilo de vida e reconhecidas 
pelo grande público. Mas, quando se refere a aparência, nota-se 
a seleção quase absoluta de personagens brancas, o que pode 
servir como pano de fundo para analisar a temática racial no 
Brasil. Neste artigo, objetivamos investigar o discurso presente 
na capa da revista Galileu, que traz a manchete: “O que é um 
corpo capa de revista?”- capa da edição nº 306, teorizado pelo 
corpo da modelo negra plus size Evelyn Dias- percorrendo redes 
de memórias em que os corpos das mulheres são significados e 
quais os efeitos de sentido são construídos nos discursos sobre 
os corpos gordos e negros. 

1  Graduada em Design de Moda pela Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC. 
Mestre e Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem - UNI-
SUL. Discente pertencente a linha de pesquisa: Texto e Discurso. Vinculada ao grupo de 
pesquisa Discurso Cultura e Mídia no projeto de pesquisa: Corpo-Imagem e(m) Discurso. 
Desenvolve pesquisas na área de Análise de Discurso, tendo o corpo como objeto principal 
de estudo corpo. E-mail: barbarapaveis@gmail.com
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1 o corpo EnquAnTo objETo Discursivo

Considerando a perspectiva heterogênea do discurso, 
o corpo pode ser colocado em cena e tomado como objeto de 
análise, visto que ele está incorporado aos discursos da mídia, 
da publicidade, da moda, entre outros. Por tomarmos o corpo 
como uma materialidade discursiva, um objeto de análise, que 
embasamos este estudo no aporte teórico da Análise de Discurso 
(AD). 

A AD foi fundada nos anos 60, na França, por meio de 
reflexões do filósofo e linguista Michel Pêcheux. Sua teoria e 
os dispositivos analíticos foram construídos baseados no tripé 
composto pela Linguística, Materialismo Histórico e Psicanálise. 
Análise de Discurso, como seu próprio nome já indica, não 
trata da língua, da gramática, mas sim, do discurso. E a palavra 
discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de movimento, de 
percurso, sendo assim, o discurso é palavra em movimento. Por 
isso, nesta teoria, procura-se compreender a língua funcionando 
para a produção de sentidos. Porém, na contemporaneidade, esse 
campo teórico trabalha com materialidades discursivas diversas, 
que vão desde os discursos logicamente estabilizados até aqueles 
do cotidiano, abarcando, entre outros, o discurso do e sobre o 
corpo, principal materialidade desse estudo. 

Para a análise de discurso o corpo surge 
estreitamente relacionado a novas formas de 
assujeitamento e, portanto, associado à noção 
de ideologia. Mais do que objeto teórico, o corpo 
comparece como dispositivo de visualização, 
como modo de ver o sujeito, suas circunstâncias, 
sua historicidade e a cultura que o constituem. 
Trata-se do corpo que olha e que se expõe ao 
olhar do outro. O corpo intangível e o corpo que 
se deixa manipular. O corpo como o lugar do 
visível e do invisível (LEANDRO- FERREIRA, 2013, 
p. 78). 
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Ao se pensar na arquitetura do corpo, na sua forma de 
organização, de constituição e funcionamento, é preciso pensar 
também no espaço e no tempo onde esse corpo se manifesta, 
atua, se movimenta, se materializa e ganha corporalidade2.

[...] o corpo não cessa de ser (re)significado ao 
longo do tempo. Seria, portanto, empobrecedor 
analisá-lo, tomando-o como algo já pronto e 
constituído para, em seguida, privilegiar suas 
representações ou o imaginário da época onde 
ele está submerso. Torna-se fundamental 
localizar, primeiramente, as problematizações 
que tornavam possível uma série de práticas 
e de representações corporais. Desse modo, 
não se trata de realizar uma listagem das 
maneiras supostamente exóticas de lidar 
com o corpo em outras épocas, mas sim de 
tornar questionáveis os gestos e as atitudes 
que ontem e hoje nos parecem familiares ou 
não. Pois o corpo é, ele próprio, um processo. 
Resultado provisório das convergências entre 
técnica e sociedade, sentimentos e objetos, ele 
pertence menos à natureza do que à história. O 
que torna inútil retroceder a um suposto grau 
zero das civilizações para encontrar um corpo 
impermeável às marcas da cultura (SANT’ANNA, 
2005, p. 12). 

Analisando a trajetória do conceito de corpo ao longo 
dos anos, é notável as mudanças de sentidos dados a ele. Tantos 
sentidos diferentes, justificam-se pelo corpo estar inscrito 
pela e na linguagem, devido seu caráter dinâmico e devido 
ao atravessamento de diversos discursos que o significam de 
diferentes maneiras. Sabe-se que os sentidos dados ao corpo 
mantêm uma relação direta não só com a história e a ideologia, 
2  Na perspectiva discursiva, o termo mais apropriado para o uso seria corporalidade, e 
não corporeidade, - termo originado na Filosofia que possui como intuito designar a ma-
neira pela qual o cérebro reconhece e utiliza o corpo como instrumento relacional com o 
mundo.  Portanto, para a AD, corporalidade é quando pensamos o corpo não como um 
instrumento da mente, mas este corpo como uma textualidade, uma marca. Usamos este 
termo então, para tomá-lo além do corpo enquanto material, mas também, para com-
preendermos o que o afeta e o que pertence a ele. 
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mas com o próprio sujeito, por ser seu suporte material. Por isso, 
é possível afirmar que o conceito de corpo se constitui na relação 
sujeito/ história/ sociedade/ ideologia.

Ao pensarmos a noção de corpo enquanto corpo 
discursivo, estamos propondo-o como um objeto discursivo, 
como materialidade que se constrói pelo/no discurso, se 
configura e se submete à falha. Quando se fala em materialidade 
discursiva, compreendemos que não se trata apenas de pensar o 
corpo enquanto um objeto empírico, mas o corpo enquanto uma 
materialidade significante, a materialidade do sujeito (ORLANDI, 
2012). Discursivamente, não há como falar em sujeito sem falar em 
inconsciente/ ideologia, como não há como pensar inconsciente/ 
ideologia/ sujeito sem pensar em corpo. “Na perspectiva discursiva, 
não há como separar corpo de materialidade significante. E falar 
de corpo é falar de sujeito. Se a materialidade do discurso é a 
língua, a materialidade do sujeito é o corpo (sócio- histórico- 
ideológico)” (NECKEL, 2015, p.6) . Sendo assim, falar sobre o corpo 
é constituir sentidos e sujeitos simultaneamente. É constituir o 
próprio corpo, que significa e é significado. 

O corpo torna-se lugar de inscrição do sujeito 
do discurso, imerso em uma cultura que o 
determina e que por ele é determinada. Para 
além do biológico e físico, o corpo é investido de 
aspectos sócio- ideológicos os quais determinam 
a conduta dos sujeitos ao longo dos tempos. 
Um corpo que se mostra e que se esconde, 
enquanto abrigo de um sujeito duplamente 
constituído: assujeitado pela ideologia e cindido 
pelo inconsciente (RADDE, 2015, p. 125). 

Então, olhar o corpo na perspectiva discursiva é tomar o 
discurso como lugar de inscrição, é compreender que as condições 
de produção do discurso determinam a materialidade física/
discursiva do corpo ao longo da história. O corpo não é indiferente 
aos sentidos produzidos pela sociedade, pois enquanto corpo 
empírico, ele é apenas carne, mas quando interpelado ele se 
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transforma em um corpo discursivo, onde “o corpo do sujeito está 
atado ao corpo social e isto é parte do seu processo de significação” 
(ORLANDI, 2012, p.86), ou seja, o indivíduo interpelado em sujeito 
pela ideologia, traz seu corpo também interpelado por ela. 

Portanto, é possível afirmar que a imagem e o corpo, 
interpelados por discursos, constituem um imaginário social 
que reverbera na produção e circulação de sentidos que 
sustentam as relações sociais. Assim sendo, os discursos sobre 
e para o corpo interpelam- no como um espaço de inscrição da 
memória discursiva, espaço de contradição e (des)construção de 
identidades. 

2 CORPO CAPA DE REVISTA: UM CORPO MERCADORIA

Percebe-se que os dizeres sobre os corpos e os sujeitos 
estão presentes em enunciados de diferentes materialidades, em 
diversos suportes, impulsionados pelos interesses capitalistas. 
Por isso, é possível afirmar que a história da imprensa é a 
própria história da sociedade capitalista. O controle dos meios 
de difusão de ideias e de informações que se verifica ao longo 
do desenvolvimento da imprensa é reflexo dessa sociedade. A 
influência que a difusão impressa exerce sobre o comportamento 
das massas e dos sujeitos é o traço que comprova esta ligação: 
sociedade/consumo/imprensa. As revistas são um marco 
significativo da história contemporânea, que documenta tanto a 
evolução da imprensa na modernidade, quanto a história social 
das pessoas, principalmente das mulheres.

Entendo a revista como um dispositivo de 
constituição de uma identidade que caracteriza 
uma experiência da alteridade para os leitores. 
Por meio da relação do leitor com o outro, ele 
vive a experiência da contemporaneidade, 
inscrevendo-se num campo de saberes e 
códigos pré-estabelecidos que atravessam 
e constituem sua percepção da ‘realidade’ 
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(MILANEZ, 2004, p.185). 

O corpo sinaliza grande parte das relações que os sujeitos 
mantêm com os outros e consigo mesmo, tornando-se um objeto 
a ser incessantemente renovado, transformado. Podemos afirmar 
que o corpo em qualquer uma das formas de governo, é sempre 
alvo do olhar, é alvo do investimento como marca da organização 
política, afinal, a ordem política não só organiza os corpos em 
suas manifestações, como também os organiza no espaço. 

Na sociedade contemporânea, a mídia pode ser entendida 
como um dispositivo3 de produção de identidades. Por isso, é 
notório um maior aparecimento dos corpos ditos “diferentes” em 
destaque, também nas capas de renomadas revistas internacionais, 
afinal, revistas, assim como outras práticas discursivas, também 
acompanham as mudanças da contemporaneidade.  O controle 
sobre o corpo exercido pela sociedade vai ao “encontro” dos 
interesses do mercado (moda, mídia, publicidade), criando novos 
sentidos e necessidades para os sujeitos. 

Desde os primórdios da existência humana, o corpo foi 
fabricado através da heterogeneidade cultural. Ou seja, sujeito 
e seu corpo sempre foram constituídos conforme as ideologias 
de cada período e de cada cultura. Os padrões estéticos 
consensualmente adotados pela cultura, sempre dizem respeito 
à cosmologia vivida num dado período sócio- histórico. A atuação 
social sobre os sujeitos e seus corpos e a forma de vê-los, de 
conceituá-los são a grande marca da cultura sobre a materialidade 
humana. Podemos “ler” a história de um povo e de sua época 
através da constituição dos sujeitos e pela caracterização dos 
corpos interseccionados pelas culturas e pelas classes sociais. É 
notório como a experiência do corpo é sempre modificada pela 
experiência da cultura, onde o corpo aparece como a beleza 
3  O conceito de dispositivo percorre o campo da filosofia (pós- estruturalista). Para autores 
como Foucault e Pêcheux, o dispositivo é uma noção estratégica na produção de seus 
pensamentos, com efeitos nos discursos, nas imagens e nos corpos. Ou seja, o dispositivo 
é o conjunto de ações que faz com que determinados corpos sofram de acordo com os 
discursos possíveis. 
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concebida pelos cânones estabelecidos pela sociedade do 
capitalismo. 

Na contemporaneidade, a mídia ocupa um dos lugares 
centrais na produção das discursividades, atuando tanto como 
meio de produção e circulação de textos e imagens, como fonte 
de discursos que fundamentam e orientam as relações sociais, 
podendo também ser considerada como mais um poder que age 
sobre os corpos; afinal, ela é responsável pela visibilidade pública 
dos mesmos, ou seja, é através dela que os corpos estão cada vez 
mais visíveis. Os regimes de visibilidade funcionam como técnicas 
de gestão social. 

Um grande número de técnicas materiais 
(todas as que visam produzir transformações 
físicas ou biofísicas) por oposição às técnicas de 
adivinhação e de interpretação de que falaremos 
mais adiante, tem a ver com o real: trata-se de 
encontrar, com ou sem a ajuda das ciências da 
natureza, os meios de obter resultado que tire 
partido da forma e mais eficaz possível (isto é, 
levando em conta a esgotabilidade da natureza) 
dos processos naturais, para instrumentalizá-
los, dirigi-los em direção aos efeitos procurados.  
A esta série vem se juntar a multiplicidade 
das “técnicas” de gestão social dos indivíduos: 
marcá-los, identificá-los, classificá-los, compará-
los, colocá-los em ordem, em colunas, em 
tabelas, reuni-los e separá-los segundo critérios 
definidos, a fim de colocá-los no trabalho, a fim 
de instruí-los, de fazê-los sonhar ou delirar, de 
protegê-los e de vigiá-los, de levá-los à guerra e 
de lhes fazer filhos [...] (PÊCHEUX, 2012, p. 30).

Se no século XIX, tais técnicas eram fortemente definidas 
pelo Estado, hoje, no século XXI, elas são também definidas pelo 
mercado, pois um corpo sujeito de mídia é um corpo mercadoria, 
um corpo exposto, um corpo com valor de troca. Segundo Orlandi 
(2012), o sujeito contemporâneo se individu(aliz)a na falha do 
Estado, produzindo-se assim, enquanto mercadoria. 
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3 MoviMEnTo DE AnÁlisE 

A proposta central deste estudo é apresentar uma das 
possíveis leituras em um gesto analítico do corpo feminino 
negro e gordo, para o mercado de moda: plus size4. Para tanto, 
percorreremos a historicidade destes corpos, afim de pensá-
los no laço social. Uma das possíveis leituras tecidas neste 
trabalho, vai em direção a sociedade, em sua forma capitalista e, 
consequentemente, nas relações que a constituem, compondo 
corpos femininos e ditando como eles devem ser, ou como serão, 
ou não, aceitos nesta sociedade de consumo. 

Sobre a maneira como o trabalho discursivo das revistas 
influi na construção dos corpos dos sujeitos leitores, é importante 
considerar que as revistas são como um dispositivo de construção 
de identidades, porque servem para recriação de uma identidade 
que caracteriza uma experiência de alteridade para os leitores. 

Analisar o discurso sobre o corpo a partir do campo 
da Análise de Discurso, é convergir nosso olhar a horizontes 
maiores e apreendê-lo nas suas entrelinhas e na sua dimensão 
linguística e sócio histórica. Para isso, utilizamos como corpus de 
análise a capa da revista Galileu5- edição de nº 306, de janeiro de 
2017.  Essa revista não pode ser considerada uma publicação de 
cunho científico, mas colabora no processo de criação de uma 
mentalidade científica e de popularização da ciência em relação a 
diversos assuntos, dentre ele, o corpo. 

A escolha pela revista Galileu, se deu primeiramente pelo 
impacto causado pela manchete “O que é um corpo capa de revista?”, 
4  Ao longo da minha dissertação, defendida em julho de 2017, nos deparamos com mate-
rialidades que traziam esse corpo negro e gordo nas capas de revistas plus size, porém em 
um número muito menor que os brancos, desde o início do movimento plus size até os dias 
atuais. Por isso, me perguntei: Por que o apagamento deste corpo nas capas de revista? 
Por que o corpo negro e gordo é (in)visível? Devido a esses questionamentos, decidi tomar 
esse corpo como a materialidade a ser estudada ao longo da minha pesquisa de tese.  
5  Galileu é uma revista de publicação mensal da Editora Globo desde 1991. Criada com 
o nome de Globo Ciência, ela é uma publicação que aborda assuntos ligados a ciência, 
história, tecnologia, religião, saúde. 
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ilustrada com a fotografia da modelo negra plus size Evelyn Daisy 
usando biquíni,-  que se propunha a discutir o preconceito contra 
as pessoas gordas sob a luz de novas pesquisa científicas. E num 
segundo momento, o fato de que a revista Galileu é um veículo 
de grande alcance no Brasil, atingindo um público considerável, 
sendo vendidas mensalmente cerca de 190 mil exemplares, e por 
ser uma publicação gerado de opinião. 

Figura 1- Capa da Revista Galileu- ed. n. 306/ jan. 2017.

Fonte: <http://acoisatoda.com/2017/01/08/gordofobia_e_a_revista_
galileu/>. Acesso em 02 de maio de 2018. 

Dentre as inúmeras textualidades em circulação na 
mídia impressa, acreditamos que seja possível mobilizar as 
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memórias do/no corpo feminino negro e gordo, a partir de suas 
condições de produção. A interpretação do corpo como objeto 
discursivo considera os ditos e os não ditos do/sobre o corpo, 
os silenciamentos e as interdições dos corpos “expostos” e ao 
mesmo tempo (in)visíveis no laço social, onde a exposição do 
corpo opera pela opacidade e pelas clivagens sustentadas pela 
ideologia.  O corpo está inserido no social e desta forma é marcado 
pelo mesmo. A imagem corporal é determinada pelos poderes 
e pelos saberes de cada época específica, pois é através das 
experiências do sujeito em uma sociedade que seu corpo passa 
pelo processo de subjetivação. A incidência do poder, através 
dos procedimentos contínuos e ininterruptos, atua sobre uma 
multiplicidade de corpos e de forças, que produzem diferentes 
processos de subjetivação. 

Seguimos para a descrição da imagem a ser analisada. 
A imagem é capa da revista Galileu, revista pertencente ao grupo 
Globo, que traz em sua essência assuntos relacionados a saúde, 
tecnologia, história, religião, entre outros. Essa revista de edição 
nº 3066, foi lançada em janeiro de 2017 e causou diferentes 
reações aos leitores. Ao pesquisarmos sobre a aceitação desta 
revista e mais particularmente desta manchete, nos deparamos 
com diversas e divergentes opiniões. Segundo a própria editora, a 
intenção da reportagem era discutir o preconceito contra pessoas 
gordas diante de novas pesquisas científicas, contudo houve 
aceitação, principalmente por parte das pessoas que lutam na 
militância contra a gordofobia, como em contrapartida, houve 
uma rejeição por parte de muitos, que afirmavam que a manchete 
induzia o “ódio e o repúdio contra as pessoas gordas”.

A capa basicamente se resume em primeiro plano a 
manchete: O que é um corpo capa de revista?, sendo separada 
pela imagem do corpo da modelo negra e gorda, virada de 
costas para o leitor, vestindo um biquíni vermelho e em segundo 
plano, um fundo amarelo, que nos remete a um painel colocado 
6  Essa não foi a primeira vez em que a revista Galileu abordou assuntos polêmicos, em 
novembro de 2015, a revista teve uma capa que trazia à tona a discussão sobre gênero. 
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propositalmente para realçar as cores da manchete e da modelo, 
seguindo de um terceiro plano, com um fundo cheio de folhas e 
árvores, que logo nos remeteu a ideia de selva.  

Podemos observar que a modelo se encontra de costas 
para a câmera, virando apenas seu rosto ao leitor, o que já produz 
um efeito que não é qualquer corpo gordo que pode estar em uma 
capa de revista e se ele porventura aparecer, deve- se esconder 
ao máximo as gorduras que estão fora dos padrões midiáticos de 
beleza. Ou seja, a modelo negra e gorda vestindo um biquíni até 
pode aparecer na capa da revista, desde que não seja mostrada 
algumas das partes do seu corpo. 

Vivemos em uma sociedade na qual a busca por 
definições de padrões no que diz respeito ao corpo, transforma-
se numa corrida rumo ao consumo. Tornou-se comum querer ter 
um corpo “da moda”, um corpo “de mídia”, um corpo “possível de 
ser visto”. Podemos considerar que o corpo é uma das maiores 
regulações sociais, por isso sabe-se que os sujeitos que não se 
enquadram nesses padrões, são excluídos. 

O corpo da mulher foi submetido a um ritmo 
acelerado- e padronizado- de mudanças, 
seja nos padrões, nas medidas, nos estilos, 
nas épocas históricas. O corpo é o efeito dos 
discursos que dão consistência simbólica à 
vida social. Ele é, na verdade, um material 
“inacabado”, sempre em mudança, sempre 
em mutação. É possível afirmar que, enquanto 
houver história, e capitalismo o corpo estará 
em mutação, em processo de modificação. O 
corpo virou o capital da mulher no século XXI 
(GOLDENBERG, 2007, p.84).

O sujeito é submetido a um mecanismo social disciplinar 
sobre seu corpo em diferentes contextos e suas escolhas são 
impostas por estratégias de poder. Quando pensamos o corpo 
como discurso, percebemos que a mídia, o mercado impõe 
sentidos de um corpo magro, jovem, branco, saudável, alicerçado 
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por um discurso científico, e ao mesmo tempo, interdita outros, 
como o corpo gordo, o corpo anoréxico, o corpo negro, o corpo 
com deformidades e nos pergunta: O que é um corpo capa de 
revista? Quais corpos são possíveis de estarem (ex)postos em 
uma capa de vista? 

Pode-se afirmar que, existe sempre um como dizer, uma 
forma desse dizer acontecer e um protocolo de como esse dizer 
deve circular. Por isso são padrões, ou seja, não há apenas um 
padrão, mas sim vários, que moldam e modificam os corpos. Ou 
seja, esse corpo já é resultado de uma produção histórica, onde 
os corpos já não são mais os mesmos de antes, ele já é um outro 
corpo fabricado a partir de certos padrões para que ele possa 
agora existir. O corpo feminino sempre é provisório, produzido, 
em grande parte, pelo efeito que os discursos midiáticos que 
por sua vez são atravessados por múltiplos apelos contidos nos 
discursos que interpelam e constituem os sujeitos mulheres, e no 
caso desta pesquisa, negras e gordas. 

Os efeitos de sentidos do corpo feminino nos veículos 
midiáticos são caracterizados por um discurso que ora se 
manifesta como a construção e veiculação de uma imagem 
“positiva” e emancipatória da mulher quanto à quebra de 
preconceitos, ora se mostra condizente com uma estética padrão, 
precursora de ideologias e estereótipos enfatizados por uma ótica 
mercadológica. 

Analisando a presença do corpo negro na capa da revista 
Galileu, percebemos que a história da colonização do Brasil foi 
marcada por uma série de acontecimentos que nos faz refletir 
sobre a sociedade que foi construída e reconstruída através do 
longo processo histórico e sobre seu reflexo e/ou resultado na 
sociedade que temos hoje. Podemos afirmar que, um dos fatos 
mais determinante e mais nocivo para a nossa sociedade, foi a 
escravidão.

A escravidão é uma história de dizimação, expropriação 
e destruição de culturas. As pessoas foram levados de suas 
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terras como escravos e o seu estatuto foi o de coisa, de objeto, 
de mercadoria. São vários os estereótipos construídos em torno 
da imagem do negro que se cristalizaram ao longo da história e 
continuam produzindo sentidos de submissão e exclusão.  

Embora se configurem como a maioria da população 
no território brasileiro, os negros e as negras por vezes ocupam 
o lugar de subalternos, ou seja, fazem parte das camadas mais 
baixas da sociedades constituídas pelos modos específicos de 
exclusão.

 
É importante considerar a intersecção de raça, 
classe e gênero para possibilitar um novo 
modelo de sociedade. É preciso compreender 
que classe informa a raça. Mas a raça, também, 
informa a classe. E gênero informa a classe. 
Raça é a maneira como a classe é vivida. Da 
mesma forma que gênero é a maneira como a 
raça é vivida (DAVIS, 2016, p. 12). 

A categoria raça muitas vezes está associada ao padrão 
de poder que se vincula à classificação social. Essa classificação 
foi construída mentalmente através da experiência da dominação 
colonial. Sendo assim, essa dominação criou naturalmente uma 
situação de inferioridade em relação aos outros. E ao mesmo 
tempo, é possível afirmar que o corpo destaca-se como um espaço 
de dominação, exploração de gênero e raça. 

Na América, a ideia de raça foi uma maneira 
de outorgar legitimidade às relações de 
dominação impostas pela conquista. A posterior 
constituição da Europa como nova identidade 
depois da América e a expansão do colonialismo 
europeu ao resto do mundo conduziram à 
elaboração da perspectiva eurocêntrica do 
conhecimento e com ela à elaboração teórica 
da ideia de raça como naturalização dessas 
relações coloniais de dominação entre europeus 
e não-europeus. Historicamente, isso significou 
uma nova maneira de legitimar as já antigas 
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ideias e práticas de relações de superioridade/
inferioridade entre dominantes e dominados 
(QUIJANO, 2005, p. 107). 

Diversos autores afirmam que foi o médico francês 
François Bernier quem formalizou as diferenciações entre 
os indivíduos, lançando a proposição de cinco diferentes 
espécies humanas. Após François, muitos estudiosos europeus 
intensificaram os debates quanto às supostas diferenças entre 
as raças, principalmente após o século XIX. À medida em que as 
teses científicas se multiplicavam, baseando-se na ideia de que o 
anormal era o outro, com todas as suas caracterizações, é possível 
perceber como a ciência da época se fundamentou como mero 
aparato para combater o medo do diferente. Com um poder 
religioso enfraquecido e um individualismo em plena expansão, 
nesse século a opção foi intitular todos os corpos diferentes dos 
brancos, como os corpos negros, indígenas, mulheres, símbolo 
de monstruosidade e anomalia, como os demônios, desumanos, 
enquanto o europeu branco assumiria o lugar de “absoluto, 
soberano”. 

Acerca dos discursos sobre o negro e a mulher negra 
nos sistemas midiáticos brasileiros, Borges (2012) afirma que há 
estigmas e estereótipos que parecem se repetir indefinidamente, 
não em termos de conteúdo, mas de articulação, fazendo 
permanecer referências do passado. Por isso é possível afirmar que 
os estereótipos em torno das mulheres negras “se movimentam 
sobre uma estrutura cíclica, em que os discursos fundadores 
do Outro ainda são o grande manancial para tipificação dos 
personagens negros e dos assuntos relacionados à áfrica e ao 
Brasil negro” (BORGES, 2012, p. 198).  

Retornando a análise da capa da revista, percebemos 
que no terceiro plano da imagem há uma ideia de floresta, 
logo, isso já nos remete ao fato de que os negros ainda são 
considerados selvagens, monstruosidades, aberrações, que 
podem ser vistas apenas em e específicas situações. Em síntese, 



250

o discurso fundador de raça faz com que os negros, aqui mais 
especificamente as mulheres negras, sejam significadas pelo 
corpo, um corpo investido de sentidos sexualizados e racializados 
ao longo da história. Nesse discurso, a humanidade da mulher 
negra é violentada simbolicamente, seu corpo é desumanizado, é 
reduzido a objeto, coisa, corpo e natureza.

As mulheres negras não existem. Ou, falando 
de outra forma: as mulheres negras, como 
sujeitos identitários e políticos, são resultado 
de uma articulação de heterogeneidades, 
resultante de demandas históricas, políticas, 
culturais, de enfrentamento das condições 
adversas estabelecidas pela dominação 
ocidental eurocêntrica ao longo dos séculos 
de escravidão, expropriação colonial e da 
modernidade racializada e racista em que 
vivemos. (WERNECK, 2010, p.10)

A narração da história tem a qualidade de transpor 
um tempo para outro, o que nos conduz a pensar que o tempo 
discursivo em torno das representações da mulher negra na 
mídia ainda se vincula a arquétipos cristalizados no passado. 
Portanto, compreendemos que os estereótipos em torno das 
mulheres negras se constituem no entrecruzamento de discursos 
fundadores que repetem e atualizam sua significação prevalente 
pela centralidade que conferem ao corpo. 

Desta forma, percebemos que os textos midiáticos 
apontam, assim como os demais sistemas de subjetivação, para 
a padronização dos corpos. A reiterada circulação desses textos 
interditam certos corpos, afinal, não é possível mostrar qualquer 
corpo. Nesta perspectiva, podemos pensar também o conceito 
desenvolvido por Neckel (2015) sobre corpo-imagem, “um corpo 
que se faz imagem” (p. 277), ou seja, a autora desenvolve que o 
corpo-imagem é um corpo que produz sentido, interpelado pela 
ideologia.  O corpo-imagem da/na mídia será sempre um corpo 
mercadoria, um corpo com valor de “troca”. Esse corpo-imagem 
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é então um resultado próprio das condições de produção da 
contemporaneidade e do sistema capitalista, e o sujeito que nele 
(no/do corpo-imagem) se constitui, consequentemente se expõe 
e se inscreve em um processo específico de individua(liza)ção 
(ORLANDI, 2012).

consiDErAçõEs FinAis
 
O corpo é uma forma de manifestação dos discursos, 

construído como objeto simbólico sobre o qual atuam as injunções 
da cultura e da história. O sujeito constrói uma imagem de si como 
constrói uma imagem do outro, pois ele é sempre submetido 
então, às circunstâncias que o moldam.

  
Formular é dar corpo aos sentidos. E, por ser 
um ser simbólico, o homem constituindo-
se em sujeito pela e na linguagem, que se 
inscreve na história para significar, tem seu 
corpo atado ao corpo dos sentidos. Sujeito e 
sentido constituindo-se ao mesmo tempo têm 
sua corporalidade articulada no encontro da 
materialidade da língua com a materialidade da 
história. (ORLANDI, 2008, p. 9).

Dessa forma, não há corpo que não seja impregnado de 
sentidos constituídos por práticas históricas sociais: “O sujeito 
relaciona-se com seu corpo já atravessado, por uma memória, 
pelo discurso social que o significa e se desloca na sociedade e na 
história” (ORLANDI, 2012, p.87).

O corpo é sempre relacionado às condições de produção 
e à pluralidade de discursos que incidem sobre ele e que permitem 
suas transformações, assim como sua construção imaginária. O 
corpo é interpelado por sentidos oriundos de um olhar sócio-
histórico e ideologicamente determinado. A interpretação do 
corpo como objeto discursivo ocorre, também pela leitura das 
imagens e pelo que elas deixam de dizer, mas dizem, por meio 
do silêncio e da opacidade, visto que a imagem, como discurso, 
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significa, pela memória, pela ideologia e pelo silêncio.
Para concluir, é necessário pensarmos que, sob o núcleo 

das inovações, das mudanças aparentemente progressivas em 
torno da imagem do negro, há um pré-construído que se repete e 
é esse referente que marca a totalidade do ser negro e/ ou mulher 
negra. Os corpos das mulheres negras trazem consigo não apenas 
uma história individual, mas uma história coletiva de segregação 
racial, de um estar no mundo nesse contexto de opressão, que se 
faz presente nas diversas formas de sentir, agir e (re)existir. 

  A estrutura das narrativas midiáticas está implicada nos 
retornos, fazendo com que a fórmula de sucesso sempre reapareça 
e mantenha o negro aprisionado em imagens desumanizantes, 
um corpo-imagem. Os discursos construídos e veiculados desde 
muito tempo, ora mostram o negro na mídia como mercadoria, 
força de trabalho, animal domesticado, infrator, ora, como escravo 
exemplar, obediente, fiel e alforriado. 

Vivemos em um país onde mesmo com o fim da 
escravidão, a história foi e continua sendo severa com os negros, 
onde o preconceito permanece, onde o cotidiano continua 
influenciando negativamente sua autoestima, as constantes 
vinculações de imagens do negro nos extremos funcionam 
como um ícone dos tempos da escravidão e têm consequências 
negativas imensuráveis e altamente prejudiciais na construção 
da desejável, porém inexistente, democracia racial no Brasil. A 
mais imediata delas está diretamente ligada à (in)visibilidade: ou 
o reforço dos estereótipos.
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Este trabalho integra o grupo de pesquisa O Discurso 
nas Fronteiras do Social: diferentes materialidades significantes, 
liderado pela professora doutora Suzy Lagazzi (DL/PoEHMaS/IEL/
Unicamp), propondo discutir funcionamentos sensíveis ao social 
em suas bordas, em trajetos marcados por uma política do corpo. 

Nas condições sócio-históricas dos movimentos 
feministas, em que o corpo se revela como resistência e luta 
(social, política, militante e simbólica,), há o corpo feminino negro 
que irrompe discursivamente demandando sentidos, sempre na 
relação com os modos de identificação do sujeito. Esta luta de 
resistência se coloca nas fronteiras dos corpos, dos espaços e da 
memória, convocando os sentidos já produzidos antes e alhures 
(PÊCHEUX, 1975), tanto sobre as mulheres negras quanto sobre o 
corpo feminino negro. Uma relação com o interdiscurso sobre a 
qual investimos. Sendo assim, “a significação do corpo não pode 
ser pensada sem a materialidade do sujeito. E vice-versa, ou seja, 
não podemos pensar a materialidade do sujeito sem pensar sua 
relação com o corpo” (ORLANDI, 2012, p. 83).  

Ancorado, desse modo, na perspectiva materialista 
da Análise do Discurso, busco lançar olhar sobre os processos 
de produção de sentido(s) do corpo negro em movimentos 
feministas de resistência, levando em conta este corpo como 
materialidade significante da negritude feminina em luta, nas 
fronteiras dos silenciamentos impostos às mulheres negras em 
1  Mestrando em Linguística pelo Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Universidade 
Estadual de Campinas. E-mail: emanuellangelo@yahoo.com.br 
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suas lutas políticas. Analiso três imagens do corpo em cenas de 
protestos feministas no interior dos movimentos políticos das 
Panteras Negras. Ao analisar as imagens, procuro trabalhar com a 
noção de “formulação visual” (LAGAZZI, 2014c), no caso, do corpo 
– mobilizando, sobretudo, tal como afirma Orlandi (2012), a ideia 
de que há “uma forma histórica (e social) do corpo, se pensarmos 
o corpo do sujeito” (idem, p. 86). 

Meu ponto de entrada para este trabalho é o boicote 
ao corpo feminino negro na tensão do social durante os 
movimentos em luta pelos direitos civis, nos Estados Unidos, nos 
60. Nos recortes da sequência discursiva visual das três imagens 
selecionadas, trabalho relações parafrásticas buscando mostrar 
as regularidades do boicote ao corpo negro na relação com o 
corpo outro. 

Desse modo, o desafio de se refletir sobre o corpo feminino 
negro, considerando a heterogeneidade e a discursividade dos/
nos protestos feministas em suas diferentes ondas, demanda 
do analista de discurso um olhar que se (des)dobra em gestos 
de análise (no batimento entre descrição e interpretação) 
fazendo trabalhar a opacidade dos sentidos produzidos tanto 
no intra como no interdiscurso, principalmente, em termos de 
regularidade e dispersão. Destaco aqui, tal como formula Michel 
Pêcheux, a ideia de que as formações discursivas não são um 
“bloco homogêneo de regras organizadas sob a forma de uma 
máquina lógica” (PÊCHEUX, 1975). 

Nesse sentido, trago à baila o questionamento crítico 
e provocador de Silva & Ferreira (2017), quando as autoras 
reivindicam “[...] onde estão as mulheres negras nas narrativas 
hegemônicas sobre os movimentos de mulheres e feministas 
brasileiros?” (SILVA; FERREIRA, 2017, p. 1018). Como as próprias 
autoras refletem, é preciso que as narrativas sacralizadas pelo 
discurso dominante sejam revisitadas e rediscutidas. Mais do 
que isso: ressaltam as autoras sobre a necessidade de se colocar 
tais narrativas sob o olhar e sob o desafio analítico no sentido de 
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se desconstruir evidências, a partir, por exemplo, dos protestos 
feministas na relação com o corpo feminino negro e na relação 
com corpo(s) outro(s). Para tanto, é imprescindível pensar na 
“relação de cada um com seu próprio corpo e seus arredores 
imediatos” (PÊCHEUX, 1990, p. 34), tendo em vista as lutas de 
mulheres negras, por exemplo na década de 60, nos diferentes 
movimentos de resistência (d)(n)o social, a partir dos espaços 
atravessados pelo simbólico, pela ideologia e pela história.

1 CORPO E ESPAçOS DE RESISTêNCIA: A LUTA DAS PANTERAS 
nEgrAs nos EuA

Nas fronteiras dos movimentos feministas, há o corpo 
feminino negro que irrompe discursiva e ideologicamente 
produzindo determinados efeitos de sentidos, considerando, 
sobretudo, as condições sócio-históricas a partir das quais corpo 
e discurso se revelam como movimentos de resistência e de luta 
(social, militante e simbólica e política) sempre em movimento 
na relação com os sujeitos. Movimento este que se coloca nas 
fronteiras dos corpos, dos espaços e da memória, convocando 
sentidos já produzidos antes e alhures (PÊCHEUX, 1975) tanto 
sobre as mulheres negras quanto sobre o corpo feminino negro, 
na relação com o interdiscurso. Sendo assim, “a significação do 
corpo não pode ser pensada sem a materialidade do sujeito. E 
vice-versa, ou seja, não podemos pensar a materialidade do 
sujeito sem pensar sua relação com o corpo” (ORLANDI, 2012, p. 
83).

Desse modo, ao investir na análise da materialidade 
significante do corpo feminino negro na discursividade dos 
movimentos de luta pelos direitos civis, nos EUA, a partir dos anos 
60, se faz fundamental levar em conta as condições históricas 
que propiciaram o engajamento das mulheres no partido dos 
Panteras Negras.

Durante a década de 1960, os bairros negros de Nova York 
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foram caracterizados principalmente pela pobreza, desigualdade, 
marginalização, bem como forte discriminação racial e violência 
pelo Estado e seus órgãos repressivos. Em resposta a este 
problema, surgiram movimentos de direitos sociais, manifestando-
se em maior número no bairro do Harlem, que tinha um grande 
número de afro-americanos. Esses movimentos sociais ocorreram 
de diferentes formas, de forma não violenta, como diferentes 
greves, mas também de maneira violenta por meio de revoltas.

Baseado, desse modo, na necessidade de uma 
organização na comunidade negra, de auto-defesa e de libertação 
de suas opressões, o Partido dos Panteras Negras, nominado 
Partido Pantera Negra para Auto-defesa (em inglês, Black Panther 
party for Self-Defense), surgiu como uma organização socialista 
revolucionária. O partido foi fundado pelos líderes Bobby Seale 
e Huey P. Newton, em outubro de 1966, e a participação de 
mulheres militantes engajadas com as causas sociais negras e as 
lutas pelos direitos da mulher negra teve produziu forte influência 
na chamada segunda onda feminista. Nesse sentido:

[...] o termo Feminismo Negro começou a se 
difundir na década de 1970 a partir de mulheres 
negras que participaram ou testemunharam 
o movimento pelos direitos civis nos Estados 
Unidos nos anos 60. Dentre as protagonistas 
deste momento se encontram Rosa Park, Angela 
Davis, Patricia Williams. Todas demonstraram, 
no seu momento, que as mulheres negras 
tinham também a intenção de lutar por direitos 
e de encaminhar ações de justiça social para o 
grupo (ZAMBRANO, 2017, p. 59).

E mais do que isso :

[...] usar o termo “feminismo negro” 
posiciona as mulheres afroamericanas para 
examinar como a constelação particular de 
questões que afetam as mulheres negras 
nos Estados Unidos faz parte de questões 
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de emancipação das mulheres globalmente 
(Davis, 1989; James; Busia, 1994) (COLLINS, 
2017, p. 12)

Nesse sentido, as panteras negras viam no marxismo-
leninismo uma ferramenta importante e necessária para a 
sua libertação, mantendo uma forte crítica ao capitalismo e ao 
imperialismo norte-americano. Mas também enfatizando a 
necessidade predominante de apoio proletário e internacionalismo, 
tanto em cor, gênero e classe. Um dos fundadores do partido, 
Hyey P. Newton, defendia, por exemplo, que o objetivo do BPP 
(Black Panther Party) era o de rejeitar o capitalismo em nossas 
comunidades e as comunidades oprimidas em todo o mundo.

Isso visava confrontar a estrutura de poder do Estado, 
usando programas de assistência da comunidade para garantir 
as necessidades básicas e como uma maneira de fortalecer a 
comunidade, mas, ao mesmo tempo, gerando uma educação 
acadêmica e política, promovendo a consciência de classe, sem 
perder de vista o objetivo final, o de transformar a luta ativa 
em socialismo revolucionário para alcançar uma transformação 
estrutural da sociedade.

Assim, o feminismo existente dentro desta organização 
contava com a forte atuação de mulheres membros do Partido 
dos Panteras Negras. Elas assumiram um papel ativo e combativo 
na luta, sendo aproximadamente 70% da militância composta por 
mulheres. Da mesma forma, eles suportaram as mesmas práticas 
de assédio e repressão do Estado. Apesar do sexismo e da 
misoginia que inicialmente existiam nessa organização, o próprio 
empoderamento e questionamento dos participantes do partido 
deram lugar à liderança, posições iguais, voz e participação nos 
espaços organizacionais e públicos. No início dos anos 70, por 
exemplo, a organização era formada por mulheres como Kathleen 
Cleaver, Assata Shakur, Elaine Browne e Angela Davis. 

Desse modo, o feminismo negro emergiu como uma 
necessidade de libertação das mulheres como resultado da 
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opressão sofrida pelas mulheres negras, seja pelo estado 
capitalista e patriarcal, contra a violência racial e de gênero. Nesse 
sentido, o corpo feminino no feminismo negro passou a ocupar 
diferentes espaços de luta e de resistência política, assumindo 
posições de protagonismo. E, pensando, no lugar da mulher 
negra na sociedade norte-americana da época, o feminismo 
negro surge, segundo Moreira (2016 apud JORGE, 2016), como 
uma demanda das mulheres negras que questionaram a ideia 
universal do feminismo de mulheres brancas de classe média. 
Isto nos permite pensar não apenas sobre as representações do 
corpo feminino negro historicamente construído, mas também 
refletir sobre “o espaço de memória de um corpo sócio-histórico 
de traços discursivos, atravessado de divisões heterogêneas, de 
rupturas e de contradições” (PÊCHEUX, 1983, p. 317).

2 o boicoTE Ao corpo FEMinino nEgro nA TEnsiviDADE 
Do sociAl

Meu ponto de entrada para as análises que pretendo 
fazer aqui é o da questão do boicote ao corpo feminino negro 
na tensividade do social durante os movimentos em luta pelos 
direitos civis, nos Estados Unidos, nos anos 60. Faço um recorte 
de uma SD – Sequência Discursiva visual de três imagens cuja 
relação parafrástica busca mostrar a marcas de regularidade do 
corpo na relação com o corpo outro que o boicota. 

Tomo aqui três imagens de militantes negras norte-
americanas sendo detidas por policiais e sendo flagradas pelo 
espectro da câmera que produz um enquadramento do momento 
de conflito e de tensão entre diferentes sujeitos interpelados 
no/pelo interdiscurso, confrontando, de um lado, a presença de 
autoridades policiais exercendo a força, de outro lado, contra o 
corpo das militantes.

No primeiro material de análise levantado (cf. figura 1), 
temos a imagem de Patricia Stevens Due, uma das principais 
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ativistas afro-americanas dos direitos civis nos Estados Unidos, 
especialmente em seu estado natal, Flórida. 

Figura 1 - Policiais detêm a militante negra Patricia Stevens Due 
em Tallahassee, na Flórida, em 1963. 

Fonte: Florida Photographic Collection (1963)

Nessa primeira imagem (cf. figura 1), observamos 
Patricia Stevens Due sendo arrastada por agentes de segurança 
norte-americanos durante protesto de estudantes em frente ao 
segregado Teatro da Flórida, em 30 de maio de 1963. Aqui há a 
questão da contradição e do equívoco em funcionamento pelos 
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sentidos produzidos pela força policial, que ao invés de servir 
de proteção àquela que luta contra a violência aos negros e 
luta pela igualdade e de direitos das mulheres, acaba, por fim, 
utilizando-se da força de seu corpo para provocar mais violência 
(e não proteção). Mulher e corpo feminino negro entram em 
conflito com o corpo do homem branco. O efeito de sentido de 
resistência de Due que tensiona os seus braços e não se rende, 
nem se entrega diante da força opressora dos punhos brancos. 
Além disso, este corpo outro (tomado pela posição-sujeito das 
autoridades policiais) representa, nesse sentido, o papel da força 
dominante à qual Althusser (1970) chama de Aparelho Repressivo 
de Estado, e aqui identificado na tentativa de silenciamento do 
corpo feminino negro em protesto. 

Há, de um lado, o corpo (masculino) que imprime a força 
pela violência, no movimento de conter o protesto da feminista. 
De outro lado, há o corpo da feminista que sofre o boicote de 
seu protesto, e que resiste, porém, tendo os seus braços presos 
para trás, à força, pelas mãos do outro (os agentes policiais), tendo 
restringidas a sua liberdade de expressão e a sua atuação dentro 
do direito de se manifestar politicamente. O corpo se inscreve 
a partir de/em uma composição visual cujos limites intra e 
interdiscursivos são importantes de serem analisados no processo 
de estruturação do conflito e da tensividade (d)(n)o social. Corpo 
autoritário e corpo em protesto entram em combate, deslizando 
para outros sentidos de opressão e de luta pela liberdade. 
Conter o protesto desliza metonimicamente para o sentido de 
conter parte do protesto (que é o corpo). A individualidade e a 
individuação de corpo do sujeito (manifestante) colocam-se nas 
fronteiras discursivas e ideológicas de repressão ao feminismo.

Além disso, pensando o acontecimento da estrutura 
nas composições visuais, tal como propõe Lagazzi (2014a), é 
possível observar, ainda, a partir dessa primeira imagem, como a 
formulação visual se desdobra em diferentes imagens do sujeito 
no social. Metaforicamente, verifica-se como ela projeta no objeto 
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em foco os sentidos recalcados em condensação – sendo assim, 
notamos, a partir dessas cenas, uma relação de alteridade pelo 
processo de deriva. Metonimicamente, ainda de acordo com 
Lagazzi (2014b), a imagem marca a falta no deslize dos sentidos 
pela reiteração do close do objeto em foco. Há, nesse espectro, 
um corpo que irrompe, que insurge no protesto feminino negro 
e cuja imagem parafrasticamente desliza para outros sentidos 
convocados pela memória (por exemplo, da escravidão, da 
segregação racial) – e há o boicote desse corpo e desse protesto 
no social, ressaltando a tensão e o conflito nessa relação entre 
o intra e o interdiscurso. É fundamental também destacar as 
diferentes posições ocupadas pelos sujeitos, indicando sentidos 
interpelados pela memória e construídos socialmente. Tal como 
reflete Eni Orlandi (1992, p. 20), “sujeito e sentido se constituem 
mutuamente, pela sua inscrição no jogo das múltiplas formações 
discursivas (que constituem as distintas regiões do dizível para os 
sujeitos)”. Há o corpo dos sujeitos que se colocam, através das 
autoridades policiais, como aparelhos repressivos de Estado. E há 
o corpo que funciona como suporte do discurso feminino negro 
ocupando a posição sujeito manifestante, mulher e negra. 

Na análise que aqui busco empreender das imagens do 
corpo em cenas de protestos de mulheres engajadas politicamente 
enquanto manifestantes Panteras Negras, observamos como 
este corpo negro se coloca nas fronteiras entre diferentes 
espaços de protesto. Espaços ocupados pelo corpo e espaços 
de luta, de boicote de resistência convocados nas fronteiras do 
sentido. Espaços que se abrem para sentidos demandados pelo 
gesto (de tensionar, de arrastar e de deter pelos braços e pelos 
punhos). O corpo negro no confronto com o corpo branco se (re)
formula e se (res)significa ideologicamente, ressaltando os modos 
de funcionamento do corpo enquanto suporte discursivo do 
femini-n/sm-o, no trabalho do político com o simbólico, tomados 
pela historicidade dos sentidos que ali se materializam. 

Olhar, desse modo para o corpo pelo viés da Análise do 
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Discurso, demanda do analista um gesto, no batimento entre 
descrição e interpretação, um olhar que leve em conta o trabalho 
do simbólico com o político. Tal como nos elucidam muito bem 
Barbosa Filho & Baldini (2018) isso se deve, sobretudo: 

[...] pelo fato de que a relação da Análise do 
Discurso com o materialismo histórico implica, 
desse modo incontornável, uma relação com 
o político, com as relações contraditórias e 
litigiosas que envolvem os sentidos em uma 
formação social marcada pela divisão (BARBOSA 
FILHO & BALDINI, 2018, p. 7).

Nesse sentido, a divisão de classes, a questão racial e de 
gênero, a divisão entre negros e brancos, corpo feminino e o corpo 
outro vai produzindo sentidos interpelados ideologicamente e 
colocados no movimento sempre constante da história. 

Pensando nas determinações históricas de produção do 
sentido, no caso, em torno da segunda imagem do material que 
aqui trago para análise, é inevitável não pensar nas formações 
sociais marcadas por essa divisão social. Os diversos espaços 
públicos segregacionistas dos anos 60, nos Estados Unidos, 
destacam com grande força a questão do racismo contra negros. 
Temos o exemplo dos protestos de Nashville (EUA), ocorridos 
entre 13 de fevereiro e 10 de maio de 1960, que fizeram parte de 
uma campanha de ação direta não-violenta para acabar com a 
segregação racial nos balcões de almoço no centro de Nashville, 
no Tennessee. A campanha sit-in (protesto sentado), coordenada 
pelo Nashville Student movement (Movimento estudantil de 
Nashville) e pelo Nashville christian Leadership council (Conselho 
de liderança cristã de Nashville), foi notável por sua ênfase na 
não-violência disciplinada. Era parte de um movimento mais 
amplo que se espalhou pelo sul dos Estados Unidos, na esteira 
dos protestos em Greensboro na Carolina do Norte.
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Figura 2 - Bertha Gilbert sendo detida por agentes de segurança 
nas ruas de Nashville, Tennessee, em 1964. 

Fonte: Associated Press (1964)

O engajamento político e ideológico do corpo feminino 
negro ocupando os espaços públicos na luta pelos direitos civis 
e das mulheres, nos Estados Unidos, permite observar como o 
corpo em suas projeções enquanto suporte de discurso é tomado 
pela segregação como forma de relação que possibilita “condições 
de produção específicas que produzem, nos furos da ideologia, 
também formas de resistência que têm sua materialidade, sua 
historicidade” (ORLANDI, 2012, p. 233). 

Pensar no corpo e nas projeções deste corpo demandadas 
pela captura da imagem de corpos ao fundo de espectadores, e 
no enquadramento em foco dado pelo confronto do corpo negro 
com o corpo outro (reiteradamente branco, opressor, segregador 
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e violento) também permite observar como a questão do corpo se 
coloca nesse movimento parafrástico que desliza da imagem (cf. 
figura 1) de Patricia Stevens Due sendo arrastadas pelas calçadas 
do Teatro da Flórida em 1963 para a imagem de Bertha Gilbert 
sendo detida da mesma forma pelos braços e punhos brancos de 
agentes policiais. Aqui a memória se atualiza no confronto com 
sentidos produzidos antes e em outro lugar. Nessa perspectiva é 
que Lagazzi (2013, p. 110) considera “o investimento no processo 
de deslinearização da imagem um caminho analítico discursivo 
produtivo, que pode ainda contribuir significativamente para 
a abordagem da imagem na relação entre sua materialidade 
significante e a história”. 

Na terceira imagem que aqui trago, é também possível 
observar o momento em que policiais de Birmingham, no Alabama, 
prendem, em frente ao Teatro Carver, a estudante negra Mattie 
Howard, da High School parker. 
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Figura 3 - Policiais detendo a estudante negra Mattie Howard, 
em 1963, em frente ao Carver Theatre, no Alabama. 

Fonte: Birmingham News (1963)

Os jovens tornaram-se parte integrante do movimento 
pelos direitos civis, quando o plano era que os estudantes de 
faculdades e colégios se manifestassem, mas muitos vieram 
com seus irmãos e irmãs mais novos. A prisão de Howard 
ocorreu durante o dia 6 de maio de 1963 e as fotos de sua prisão 
apareceram em várias publicações fora do Alabama.

Analisando esta imagem da prisão de Mattie Howard, 
observa-se o corpo detido cuja imagem parafrasticamente desliza 
para outros sentidos convocados pela memória, a partir da qual 
se atualizam os sentidos de boicote ao corpo feminino negro no 
social, ressaltado a tensão e o conflito nessa relação entre o intra e 
o interdiscurso. Os processos de identificação dos sujeitos se dão, 
nesse sentido, pelo entrecruzamento dos processos metafórico 
e metonímico. Assim, enquanto materialidade significante, 
as formulações visuais do corpo negro feminino, em cenas 
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prototípicas (LAGAZZI, 2015) de protestos políticos das panteras 
funcionam como um dispositivo, bem como um “operador da 
memória social” (PÊCHEUX, 1984) e da memória discursiva. 

No entrelaçamento dessa imagem com as anteriores, 
é possível perceber os modos como o corpo feminino negro se 
coloca nas fronteiras entre a luta e a resistência (o olhar de Mattie 
Howard para a câmara e o rosto levantado sendo flagrado pelas 
câmeras produzem um efeito de enfrentamento, cuja envergadura 
é sustentada pelo corpo ereto). Como consequência, a imagem e o 
acontecimento discursivo dos protestos e das lutas de resistências 
das Panteras Negras, nos EUA, colocam em jogo a ideologia 
feminista negra significando na relação entre a materialidade 
histórica e discursiva, que convoca forças do político interpeladas 
pela ideologia da luta negra.

Assim, diferentes formas de o corpo do femini-n/sm-o 
lutar e resistir pelos direitos de homens e mulheres negras (como 
outrora presente em 28 de agosto de 1963, na Marcha sobre 
Washington, liderada por Martin Luther King e outros protagonistas 
negros) se atualizam na/pela memória do discurso dos/das 
Panteras. Atualidade e memória, nesse sentido, intervêm “para 
enquadrar implicitamente a situação no espaço” (ACHARD, 1999 
[1984], p. 12). Os sentidos já ditos n(d)os protestos negros na (ao 
longo) da História constituem-se de importantes elementos que se 
estruturam, se dispersam, se estabilizam e se atualizam em uma 
rede de formulações que se colocam nas tramas da significação. 
Os efeitos de sentido de tensão e de conflito produzidos no/pelo 
interdiscurso interpelam, neste caso, aquilo que Lagazzi (2013, 
p. 110) chama de “uma discursivização que fala da equivocidade 
das formulações visuais do corpo se desdobrando em diferentes 
imagens do sujeito”  e que “fala da tensão entre o sujeito e as 
condições que o boicotam no social” (idem, p. 110). 
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consiDErAçõEs FinAis

Diante, portanto, das análises das imagens do corpo 
feminino negro inscrito historicamente nos movimentos de luta 
pelos direitos civis nos EUA, na década de 60, observamos como 
as panteras negras e a materialidade significante do corpo em 
protesto na discursividade dos movimentos feministas negros 
atualizam sentidos em torno da relação mulher-corpo-racismo-
sociedade. Nessa perspectiva, ao retomar a relação parafrástica e 
polissêmica das imagens pela remissão do intra ao interdiscurso, 
a análise do objeto em foco ressaltam os sentidos que deslizam 
produzindo e condensando efeitos de tensividade e de conflito 
do corpo negro no confronto com o corpo outro (branco). Essa 
relação de alteridade en(tre)laça-se à memória e explicita os 
sentidos de racismo, de violência contra a mulher e contra o 
corpo negro em uma sociedade segregacionista. As imagens das 
detenções de Patricia Stevens Due, na Flórida, de Bertha Gilbert, 
no Tennessee, e de Mattie Howard, no Alabama, destacam as 
posições-sujeito mulher-negra e manifestante que as forças de 
dominação e opressão, bem como os aparelhos repressivos de 
Estado tentam silenciar pelo boicote ao corpo da mulher-negra 
que quer liberdade, a mulher negra que luta pela igualdade de 
direitos, que luta contra o racismo, contra a segregação e contra 
a discriminação. Desse modo, ao negar, boicotar e interditar o 
corpo feminino negro, produz-se um silenciamento que afirma 
uma posição patriarcal, machista e segregadora e que se coloca 
nas fronteiras do acontecimento discursivo na relação com a 
história.

Nesse sentido, a imbricação entre as materialidades 
significantes em jogo (o corpo negro feminino, as imagens desse 
corpo) a partir da discursividade dos protestos engajados ao 
movimento panteras negras nos EUA destaca a corporalidade 
que se coloca nas fronteiras dos gestos (de arrastar, conter, 
segurar pelos braços, segurar com os punhos [brancos] os 
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punhos negros). Estes sentidos, que transcendem as fronteiras 
dos corpos e dos espaços por eles ocupados, se constitui como 
ruptura e resistência. O corpo, desse modo, se coloca em jogo 
em cenas prototípicas de boicote ao protesto do feminino negro 
pelo corpo enquanto suporte de discurso, e cuja especificidade 
marca limites intra e interdiscursivos sensíveis, importantes de 
serem analisados no processo de estruturação do conflito e da 
tensividade (d)(n)o político no social.
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SUJEITO FEMINISTA DA MARCHA DAS VADIAS
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DEsAbAFo, Digo, prEâMbulo

O princípio germinal para a concepção de condição de 
produção é a afetação, a noção de que exista alguma relação 
entre o processo e o meio em que se produz, de maneira que, 
na mesma guinada, um interfira na ação do outro. O trabalho 
de análise passa pela investigação das condições que tornaram 
possível a leitura de determinado discurso de tal ou tal maneira e 
não deixa de ser, ele também, afetado por elas em certa medida. 
A atribuição de juízos de valor sobre essa afetação é matéria para 
outra pauta, se boa ou má, produtiva ou contraproducente, para 
os fins deste texto em específico, pouco importa, o que figura como 
imperativo é isto: produzimos, todos nós, afetados por condições 
sócio-históricas e ideológicas. Nesse paradigma, de um lado, a 
afetação das condições recai sobre a constituição dos objetos, e 
de outro, antes disso, o próprio analista é afetado por condições 
que interferem na escolha dos objetos de análise e no tratamento 
a eles conferido. O analista está inserido na conjuntura social que 
propicia o surgimento e circulação de determinados dizeres, e 
não acima ou fora dela, mais do que isso, é no interior mesmo 
dessa conjuntura que ele e seu trabalho são produzidos.

O clima intelectual do Brasil hoje, por mais complexo 
que possa ser, comporta dois pólos que vão se distinguir pela 
aglutinação de adjetivações que traduzem o modo como as 
condições afetaram os sujeitos, o saber e suas práticas: satisfeito, 
1  Doutorando em Estudos da Linguagem (UFRGS). Mestre em Linguística (UFPE). Integran-
te do Grupo de Pesquisa Oficinas de AD: conceitos em movimento (UFRGS). E-mail: isaac.
costa@tuta.io
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liberado, realizado, vitorioso, organizado, unificado, por um lado; 
descrente, amedrontado, insatisfeito, estarrecido, horrorizado, 
esfacelado, disperso, por outro; no campo dos afetos e de maneira 
incontornável, à direita, cinismo, à esquerda, angústia. A divisão 
não é inédita e não deixa de apontar para o funcionamento 
encoberto da luta de classes, que na arena ideológica montada 
em outubro travou uma batalha exaustiva, deixando, com a 
perda, uma ferida aberta no corpo social democrático. A angústia 
instaurada tolhe o desejo e interfere na expressão produtiva. 
Passado o tornado, o pedreiro que olha para o que foi destruído 
e enxerga a proporção do estrago, pensa “não adianta construir”.

Afetado por tais condições, enquanto analista, falar de 
qualquer outra coisa soa desimportante e, ao mesmo tempo, 
falar disso tudo parece inútil. Não é à toa que em comunicação 
recente, Juliana da Silveira tenha revisitado os resultados de sua 
análise (SILVEIRA, 2015)2 e constatado que, em se tratando do par 
rumor/humor presente em construções que veiculam o discurso 
político, exista hoje uma ascensão do rumor e um paulatino 
apagamento do humor, mecanismo que outrora era dominante 
nas materialidades analisadas. Nesse entorno, a descrença 
proporcionada pela incapacidade de diálogo construtivo com o 
outro, pelo papel impotente de mero espectador em um teatro 
organizado por um sistema blindado de compartilhamento 
de informações, que subverte a verdade, opera com a 
instrumentalização da moral e a distorção de valores éticos, e que 
funciona desvalidando a legitimidade dos aparelhos midiáticos 
e conjugando as partes adversas como um grande todo, inimigo 
comunista a ser erradicado, vai, de fato, esfacelar a esperança e 
encobrir o riso, tornar possível dizer, citando Silveira, que nesse 
processo, “se houve humor, eu não ri”.

Entretanto, e para que não remontemos Schopenhauer 
2  SILVEIRA, Juliana. rumor(es) e humor(es) na circulação de hashtags do Discurso político Or-
dinário no Twitter (Tese). Universidade Estadual de Maringá, UEM: Maringá, 2015. A co-
municação a que me refiro foi proferida na Mesa I – Discurso, Arquivo, Tecnologia do IV 
Seminário Discurso, Cultura e Mídia, IV SEDISC, ocorrido na Universidade do Sul de Santa 
Catarina, Pedra Branca, Palhoça, SC, 2018.
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ainda, durante o período eleitoral e mesmo após o fatídico 
segundo turno, circularam construções humorísticas veiculadas 
por páginas como a da “Barbie Fascista”, que ironizava fraseologias 
do tipo “O pT quase arruinou a minha vida” e “pT não”, sendo 
proferidas por uma boneca loira e bem-vestida, em situações 
como viagens e jantares luxuosos, evidenciando a contradição de 
um sujeito que não percebe os próprios privilégios. Além dessa, 
o “Bolsominions Arrependidos” reúne prints de relatos de eleitores 
de Bolsonaro que criticam as medidas tomadas por ele ainda nos 
primeiros dias após a sua eleição, como a indicação de ministros 
acusados de corrupção e o anúncio de uma possível fusão dos 
Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, dizendo estarem 
arrependidos do voto; daí surge legendas como “Eu te avisei” 
e “Essa culpa eu não carrego”. Por fim, o canal porta dos Fundos 
produz a esquete “Tudo isso que tá aí”, em que um presidente grita 
em meio a uma roda de pagode “Bora acabar com isso daí, parou!”, 
logo após afirma “pronto” e se despede. Quando tenta ir embora é 
indagado por uma eleitora: “E aí? É só isso? Eu pensei que você fosse 
fazer outra coisa, porque o senhor falou ‘Eu vou acabar com isso tudo 
que tá aí!’”, ao que o presidente responde: “mas é isso o quê? Eu 
também não sei”, e ela finaliza, descontente, “então, beleza”3.

A conexão entre essas materialidades distintas mora 
no discurso político que as atravessa e articula, nesse processo 
que ironiza o posicionamento da extrema direita e zomba dele, 
no ato reacionário que usa os dizeres parafrásticos do sujeito da 
Formação Discursiva pró-Bolsonaro contra ele próprio, pondo 
em perspectiva as ações que efetivamente são tomadas no novo 
governo e as promessas feitas durante a campanha, que não se 
sustentam, escancarando, assim, a contradição – tanto do sujeito 
que se contra-identifica com a posição em que se inscreveu, 
quanto da relação entre prometer e não cumprir. Outro ponto 
em comum nos casos citados é o fato de seus sujeitos-autores 
compartilharem entre si do mesmo lugar social de minoria 
3  Disponível em: <https://bit.ly/2Baqokz>, em <https://bit.ly/2TeUQRz>, e em <https://bit.
ly/2PsdFCB>, respectivamente; acesso em novembro de 2018.
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(representativamente e seguindo a ordem apresentada, LGBTQ+, 
mulheres e artistas), e esse parece ser o fator determinante na 
apropriação do riso como ato de resistência e na crítica que ele 
engendra. Talvez, o que observou Silveira seja verdade: frente ao 
cenário político atual, o humor sofre um apagamento, mas esse 
é um movimento que ocorre enquanto o humor é tomado como 
artifício da crítica emitida pela dominância e não pela dissidência. 
Para as minorias dissonantes, que desde sua constituição são 
excluídas, perseguidas e mortas pela parcela predita hegemônica, 
não apenas o posicionamento crítico, como o próprio ato de estar 
vivo torna-se resistência.

A resistência que nos ensina as minorias é o ponto inicial 
deste texto. Mais precisamente, a forma como elas se subjetivam 
nos protestos, como reivindicam seus direitos e criticam os 
privilégios daqueles a quem se acostumou creditar o lugar de 
dominante (que, não esqueçamos, parece ser maior do que de 
fato o é). Para tanto, retomo um trabalho em que investigo o 
sujeito da Marcha das Vadias4, e o faço avançar sob os auspícios 
da perspectiva adotada por Lara (2016), para quem a performance 
pode apontar para um acontecimento artístico-discursivo. A 
hipótese aqui adotada trilha um caminho semelhante, muito 
embora o faça de maneira a pensar sobre a performance para 
além da arte, buscando investigar se o corpo em protesto pode 
ser tomado como ato performático, estreitando as relações entre 
o corpo, o discurso, a arte e a subversão.

Em linha mais curta e conforme afirmado anteriormente, 
a angústia tolhe o desejo, certamente. Dificulta simbolizações e 
instaura o desamparo. Ela surge de um evento traumático, e o 
movimento natural em casos como esse é o de tamponar, não 
falar, tentar esquecer, enfim, recalcar aquilo fere. Não existe 
maneira instantânea de superar um trauma, sabemos. O que 
pode ser feito, devagar e sem perder de vista o foco da ação, 
4  COSTA, Isaac. processos de subjetivação do/no corpolinguagem no movimento da marcha 
das Vadias. Dissertação apresentada, ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Univer-
sidade Federal de Pernambuco. Recife: UFPE, 2016.
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é simbolizarmos coletivamente o evento, recuperarmos sua 
história, procurar formas de lidar com ele enquanto conjunto, 
e não tolher o desejo de realizar qualquer tipo de produção 
acadêmica ou artística afetando-se em demasiado pela angústia, 
que de afeto pode virar muleta. Cabe assim a nós, juntos, a tarefa 
de não esquecer, não se deixar abater, e de abastecer aquele 
que Leandro Ferreira aponta como sendo o motor da Análise de 
Discurso, que desde sempre foi revolução: a resistência.

1 AgorA siM, Digo, DiEgEsE

Antes mesmo de pretender discutir qualquer objeto, devo 
alertá-los de que este é um texto de retificação. No início de minha 
produção, investiguei o funcionamento do discurso do Feminismo 
(enquanto corrente filosófica), e dos feminismos (na pluralidade 
dos seus movimentos) enfocando suas mutações históricas em 
diferentes materialidades. Em uma das últimas abordagens, 
dediquei-me ao estudo do corpo das manifestantes da Marcha 
das Vadias, e encarei sua inscrição na formação ideológica do 
Feminismo como necessariamente atrelada a uma espécie de 
“corporificação” da posição-sujeito, dominante ou dissidente 
ao que identifiquei como formação discursiva agnóstica teísta. 
Naquele momento, entendia que havia uma diferenciação entre 
corpo do indivíduo e corpo do sujeito, no sentido de que haveria 
na corporificação uma passagem da carne à linguagem mediada 
pelo discurso, nos mesmos moldes em que ocorre a subjetivação 
– a inscrição do indivíduo como sujeito do discurso, que passa 
ainda pela interpelação e individualização. 

Afetado pelas questões que me vêm sendo colocadas 
hoje, percebo que a concepção que outrora conferi ao corpo 
pretendia tomá-lo como materialidade do sujeito e aprofundar 
a noção de corporificação, mas tratou unicamente do discurso 
sobre o corpo, ora abordando um perceber específico sobre ele 
(uma espécie de domínio sobre o próprio corpo), ora dissertando 
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sobre um esprit de corps, equiparando corpo e discurso. Nesses 
termos, a primeira parte desta minha retificação versará sobre 
as questões relacionadas ao corpo tomado como discurso, 
buscando responder à questão: o corpo é discurso? Em um 
segundo momento, com base no que havia me referido como 
sendo a percepção do domínio do corpo pelo sujeito, me volto 
sobre a relação entre a sensação e o corpo, demarcando, nesse 
entremeio, o lugar da percepção. Por fim, me utilizando das 
conclusões obtidas em pesquisas anteriores e desdobrando a 
noção de percepção, objetivo enquadrar o corpo manifestante 
como performático, explicando o surgimento da posição em 
dominância na Marcha das Vadias pelo viés do acontecimento.

2 O CORPO É DISCURSO?

A pergunta aqui encetada nos coloca uma questão e 
impõe uma constatação. A questão faz referência a um aspecto 
muito particular da Análise de Discurso de inspiração pecheuxtiana 
(doravante AD) de prestar-se à análise de materialidades cada vez 
mais distintas e complexas, que empurram as barreiras teóricas 
até o limite e terminam por inaugurar nessas fronteiras pontos de 
vista que retroalimentam o arsenal de ferramentas disponíveis. 
A simbolização do discurso, nesse sentido, é tão escorregadia 
quanto dispersa, figurando aí o olhar do analista como aquilo que 
mobiliza e reorganiza os objetos materiais pelos quais o discurso 
se manifesta, a fim de investigar os processos discursivos de sua 
constituição, e lançar sobre eles uma leitura possível. 

Essa tarefa guarda relação com a falha, lugar por onde se 
pode puxar o primeiro fio e examinar, pela brecha que se abriu, o 
emaranhado discursivo que está no avesso do que aparece como 
acabado. Pela maneira dispersa como se comporta o discurso em 
suas diferentes conjugações simbólicas e a concepção de que ele 
seja antes prática, processo, do que produto, não seria incomum 
a indagação ordinária que prediz: então, tudo é discurso? Se tudo 
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é a condição do que se apresenta na totalidade, então não, o 
discurso não é total, não se presta à completa apreensão; se, por 
outro lado, tudo faz menção ao impossível de ser mensurado nos 
seus pormenores, então tudo é discurso. 

A constatação necessária nesse caso é a de que o 
discurso pode ser tudo, mas não é qualquer coisa: não está em 
qualquer produto concreto, não mora no que é feito, mas no ato 
de se fazer. Na impossibilidade de apreendê-lo na sua totalidade, 
observamo-lo no espaço em que se particulariza por intermédio 
da remodelagem promovida pela análise. Dessa forma, antes de 
tratar do Discurso em suas maiúsculas, desse universal categórico, 
pergunta-se: de qual discurso? Assim também se comporta o 
corpo. Ao ser atravessado pelo simbólico, o corpo como universal 
se esfacela e passa a corresponder a diferentes acepções 
particulares a seu respeito. De que corpo falamos? Daquele que 
diz respeito ao real, à carne em sua materialidade mais bruta; do 
corpo do imaginário biológico que corresponde a um organismo 
unificado; do corpo metaforizado pelo simbólico, que evolui para 
um aparato cultural; do corpo como categoria teórica, lugar de 
observação do sujeito? 

No paradigma apresentado, naquilo que guarda de 
impossibilidade de ser tomado na sua totalidade, assim como o 
discurso, o corpo não é tudo, e tudo não é corpo. Entretanto, na 
mensuração das suas particularidades, cabe uma ressalva mais 
cuidadosa: o corpo se aproxima do discurso, mas não funciona 
exatamente como ele, já que, apesar de opaco, resultado da 
conjunção entre instâncias (somático e psíquico; individual e social; 
objeto e sujeito; um e outro etc.), não se presta à classificação 
de processo, salve os casos em que a significação corpórea 
acompanha os processos de identificação e de interpelação 
relacionados ao sujeito do discurso. 

Nesses moldes, antes de ser o corpo idêntico ao discurso, 
o que se pode constatar é a existência de discursos do/sobre 
o corpo, além da corporificação do sujeito do discurso, dois 
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processos que têm sua constituição remontada pelo analista 
ao tomá-lo como objeto do discurso. Some-se a esse caráter de 
singularização, a distinção que realiza Leandro Ferreira (2013) ao 
elencar o corpo, indissociavelmente, como lugar de observação 
do sujeito, objeto e ferramenta. No campo discursivo, esse corpo 
desde sempre paradoxalmente cindido e apresentado como 
unificado pela herança da relação com um sujeito que é, ao mesmo 
tempo, sujeito da Ideologia e do Inconsciente, tecerá, ainda 
segundo Leandro Ferreira, um laço entre Psicanálise, AD e Arte, 
de onde emergem noções que o investigam em suas diferentes 
manifestações: na dança, nos protestos, no cinema, na guerra, 
enfim. Cada uma das etapas desse exame revela as relações 
que se estabelecem entre o sujeito do discurso e seu corpo, e as 
diferentes mutações históricas desse corpo aí imbricadas.

Em exemplo brevíssimo e para concluir esta parte 
da exposição, cabe lembrarmo-nos de rhythm o, de Marina 
Abramović, ato performático que permite compreender, pelo viés 
do corpo tomado como objeto discursivo, o desejo de destruição 
do outro gerado pelo ódio do expectador e evidenciado pela 
violência com o corpo da artista, sentido erigido por meio do 
discurso da arte que remonta a vida ritualizada, e da posição 
ocupada pelo artista que, no desejo de conferir sentido e unidade, 
tem a ilusão de dominar o público, corporificando símbolos da 
vida/morte que lhe escapam o controle. Nesse caso, e de maneira 
incontornável, pergunta-se: que corpo? Ao que se responde: esse 
objeto discursivo.

3 o sEnTir E o pErcEbEr

O exercício de análise passa pela investigação dos efeitos 
advindos das torções em três instâncias essenciais à Análise de 
Discurso de inspiração pecheutiana, quais sejam: o sujeito, a 
linguagem e a memória. A noção de torção aqui mobilizada é 
elucidada por Maria Cristina Leandro Ferreira (2013), que associa 
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a torção da linguagem à produção do equívoco. Na mesma 
perspectiva, a torção do sujeito faz irromper o inconsciente, e a 
torção na memória faz com que “outros sentidos sejam esquecidos 
e sejam esquecidos para que outros sejam lembrados” (2013, p. 130). 
O ponto nodal dessa concepção é o de que a guinada da torção 
revela a incompletude constitutiva dessas estruturas, e a tentativa 
constante de anulá-las ou retificá-las – pelas várias formas de 
negação que, em maior ou menor medida, vão encobrir o fato 
de que o sujeito não controla o que diz e não é fonte do dito, 
que o equívoco é o lugar de observação do sujeito e do sentido, 
e que o lapso revela filiações ideológicas sócio e historicamente 
determinadas. 

As várias manifestações deste movimento de tamponagem 
integram um quadro maior, de inclinação intelectual marcada 
pela herança positivista de priorizar o objetivismo, escanteando, 
nesse processo, objetos que operem em maior medida com o 
subjetivismo e seus predicados, o impossível e o incompleto. É 
Pêcheux quem, em Semântica e Discurso (2014), propõe uma 
abordagem não subjetivista da subjetividade, adotando, segundo 
Grigoletto (2013), as discussões sobre ideologia e a constituição 
do sujeito ideológico de Althusser, e expandindo esse paradigma 
ao observar, na autocrítica que tece em Só há causa daquilo 
que falha, ou O Inverno político Francês, que são as falhas no 
mecanismo de interpelação ideológica que permitem que, nas 
margens do processo, o sujeito resista à posição a ele assinalada. 
Essa concepção demarca mais claramente o modus operandi do 
processo de subjetivação, centralizando nele a falha e tornando 
possível conceber materialmente objetos antes deixados de lado 
pelo positivismo, a exemplo da falha e do próprio sujeito. 

A assunção da falha como parte integrante do esquema 
teórico da Análise de Discurso, abre precedente para que se 
possa analisar materialmente determinados objetos outrora 
negligenciados, ou, no mínimo, pouco explorados ao longo da 
história do desenvolvimento das ciências, já que representam a 
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inscrição da instabilidade e a perturbação do que seria considerado 
como “objeto ideal”, isento de distorções e variantes imprevisíveis 
ou contraditórias, ocasionadas pela ação do sujeito. É o caso, por 
exemplo, da percepção, desconsiderada pela tradição objetivista 
como construto passível de análise, já que guardaria relação 
com o sentir e o sensível, potencialmente problemáticos em um 
estudo de cunho positivo. Se lançarmos luz para o sujeito e suas 
manifestações sensíveis, podemos aferir que a percepção é uma 
ação que se conecta à experiência proporcionada pelos sentidos, 
que, por sua vez, é condicionada à linguagem. É à experiência 
que Locke (1999) confere o termo percepção, ela “é a primeira 
operação de todas as nossas faculdades intelectuais e a entrada de 
todo conhecimento em nossas mentes” (LOCKE, 1999, p. 80), ao que 
se equivale dizer que a linguagem, o pensamento e a percepção 
estão consubstanciados ao corpo – o lugar em que a experiência 
é percebida. 

Em perspectiva similar, Maurice Merleau-Ponty (1999), 
postula que “a identidade da coisa através da experiência perceptiva 
é apenas um outro aspecto da identidade do corpo próprio no 
decorrer dos movimentos de exploração” (MERLEAU-PONTY, 1999, 
p. 252). Nesse sentido, distingue-se a sensação – um acúmulo de 
estímulos, essencialmente relacionados aos cinco sentidos, mas 
não obstante a eles, e sim à maneira como eles são significados 
(todos ou nenhum deles), da percepção – as associações, inversões 
e relações que se estabelecem entre o modo de ser do sujeito 
no mundo (o corpo) e os outros objetos que dele participam. 
Merleau-Ponty (1999) define, assim, o corpo como representação 
do sujeito, um objeto próprio que, em relação a outro, percebe a 
identidade das coisas, confere sentido a elas, mediado por dois 
universais categóricos fundamentais: o tempo e o espaço. O 
esquema de identificação dos significados comporta ainda a busca 
pelo eidos, que consistiria em tratar dos dados sensíveis como 
representativos de um conjunto, pô-los em relação uns com os 
outros, ordená-los em um sistema, centrando a pluralidade dessas 
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experiências em um mesmo núcleo inteligível. Essa ordenação da 
matéria da experiência faria com que o sujeito enxergasse por 
trás do fluxo das impressões e enfim, percebesse o sentido que 
se constrói (a identidade da coisa), e não este que aparenta estar 
acabado (a impressão ou a experiência automatizada).

Sendo o corpo a representação do sujeito no mundo, e os 
objetos que o habitam representações das coisas em relação ao 
corpo, à busca do eidos corresponderia o que Pêcheux (2014) define 
como “o exame da relação do sujeito com aquilo que o representa” 
(2014, p. 115), o que passaria tanto pela investigação do processo 
discursivo, quanto pela análise da influência que ele exerce no 
corpo do sujeito e em seus gestos. Em A linguagem indireta e as 
vozes do silêncio (1991), Merleau-Ponty discute a concepção de 
signo a partir de Saussure, centralizando a ideia de relação entre 
a parte e o conjunto, presente no course, e afirmando que a 
linguagem “vai além dos ‘signos’ rumo ao sentido deles” (MERLEAU-
PONTY, 1991, p. 42). Nesses moldes e em direção ao que postula 
Pêcheux, para Merleau-Ponty (1991), o signo deveria comportar 
um aspecto mais opaco da linguagem que “nunca nos oferece 
significações absolutamente transparentes, [já que] a gênese do 
sentido nunca está terminada” (1991, p. 42). Para o autor, o signo 
não é suficiente para explicar o exercício da linguagem, estando 
o gesto mais próximo de uma unidade significativa básica, já que 
prevê uma ação e abriga aquilo que o sistema não processa, a 
exemplo do que se procede antes que a palavra seja enunciada, 
seu “fundo de silêncio que não cessa de rodeá-la, sem qual ela nada 
diria” (1991, p. 47). Essa concepção põe a nu os fios de silêncio que 
se entremeiam nas palavras, e destaca as ações implícitas no ato 
de comunicação.

Nesse panorama, o gesto não é exclusivamente fisiológico, 
como atitude mecânica, nem tampouco se resume à consciência 
da sensação, ele é, antes, um arranjo entre as duas instâncias, que 
se define na torção entre a ação física e a mental, de modo que “o 
corpo e a consciência não se limitam um ao outro, eles só podem ser 
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paralelos” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 174). O princípio germinal 
do gesto é a afetação mútua, a maneira como ele será recebido 
e, de volta, como vai interferir em quem o proferiu. Para Meleau-
Ponty, então, os gestos, dentre eles os de linguagem, definirão as 
formas de expressão do ser (representado no mundo pelo corpo), 
atuando, performando. A articulação desses gestos pode se dar 
por intermédio da mimese, que vai automatizá-los, ou da diegese, 
que pode quebrar a cadeia automatizada, nos mesmos moldes 
em que, no discurso, a polissemia rompe a sequência parafrástica. 
A desautomatização é o lugar da gênese da expressão criativa, 
o mesmo que, por excelência, ocupa a arte. Nesses termos, um 
pintor, por exemplo, “nos atinge através do mundo tácito das cores 
e das linhas” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 45), gesto que “requer de 
nós apenas um poder de reordenar as nossas significações” (idem), 
de enxergar de outro modo aquilo que pode ter sido naturalizado, 
estranhar, enfim, o que se apresenta como ordinário.

A concepção de estranhamento ou desconhecimento 
é uma das respostas possíveis à pergunta “o que é arte?”. O 
conceito é de Viktor Chklovski (1976) que, ao criticar a noção de 
poesia como sendo um conjunto de imagens, vai propor que a 
identificação da linguagem poética, antes mesmo de formar uma 
imagem, opera uma desestabilização na linguagem ordinária. O 
uso e o hábito fazem com que a língua sofra uma automatização, 
que “engole os objetos, os hábitos, os móveis, a mulher e o medo 
à guerra” (CHKLOVSKI, 1976, p. 44), a arte, então, seria aquilo 
que, usando esta mesma linguagem, mas subvertendo sua 
ordem, tempo ou espaço, promove um reencontro com o que foi 
familiarizado, devolvendo ao sujeito a sensação de vida. A arte não 
estaria, assim, a serviço da criação de uma imagem nova, mas da 
fabricação de uma percepção particular sobre um determinado 
objeto, “o procedimento da arte é o procedimento da singularização 
dos objetos e o procedimento que consiste em obscurecer a forma, 
aumentar a dificuldade e a duração da percepção” (1976, p. 45). 
Nesses termos, a arte seria um meio de experimentar o devir do 
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objeto, figurando, nesse processo, o ato de percepção como um 
fim em si mesmo, que deve ser prolongado com o máximo de 
força e duração. O caráter estético não estaria, assim, a serviço 
do belo e do bom gosto, como o predizia Kant, segundo Campos 
e Neckel (2016), mas em função da libertação da percepção do 
automatismo.

Ao se referir à conjunção entre a percepção e o exercício 
criativo, Merleau-Ponty (1991) afirma ser a arte um advento, 
promessa infinita de acontecimentos. Segundo o autor, a arte 
fundava uma tradição “porque recolhia uma outra: a da percepção. 
A quase eternidade da arte confunde-se com a quase eternidade da 
existência humana encarnada” (1991, p. 73). Perceber o diferente e o 
comportamento deste “quase” envolve “no exercício de nosso corpo 
e de nossos sentidos” (idem), entender de que maneira o gesto do 
artista nos insere no tempo e espaço. Enquanto advento e na sua 
relação com o tempo, a arte pode desestabilizar a repetibilidade, 
desarranjar a automação, atualizando um evento em um tempo 
e espaço definidos; ato que corresponderia, em Pêcheux (1999), à 
ruptura de uma memória eternizada no campo do interdiscurso, 
um acontecimento discursivo.

O acontecimento discursivo é caracterizado pelo 
surgimento de uma nova formação discursiva, daí seu caráter 
de raridade, já que esse tipo de evento exige a identificação de 
um novo domínio de saber, este é um movimento “em direção ao 
novo, ao inusitado, esse movimento de ruptura marca um momento 
pontual, único, fugaz, irrepetível” (INDURSKY, 2008, p. 21). O 
acontecimento discursivo se dá em relação à ruptura do sujeito 
com os saberes mobilizados pela forma-sujeito, daí estar associada 
à desidentificação, ao passo que à contra-identificação filia-se um 
acontecimento de tipo específico, em que a agitação dos saberes 
não é forte o suficiente para que se inaugure uma formação-
discursiva, mas sim uma posição-sujeito contra-identificada; 
a este último acontecimento Indursky (2008) atribui o termo 
acontecimento enunciativo. Em abordagem similar, ainda que no 
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espaço entre o campo das artes e o discursivo, Lara (2016) postula 
sobre a possibilidade de o corpo performático caracterizar um 
acontecimento artístico-discursivo, já que como prática artística, o 
corpo em performance só acontece em um momento específico, 
“fugaz e simbolicamente eternizante” (LARA, 2016, p. 205), além de 
desestabilizar, “nos territórios da Arte (como área de conhecimento), 
sentidos possíveis para a arte (como manifestação/obra artística), 
para o sujeito-artista e suas relações com o tempo-espaço” (idem).

A torção que proponho aqui, tomando como base as 
publicações anteriores acerca da Marcha das Vadias, é pensar 
que a mudança de perspectiva que tornou possível ser o domínio 
sobre o corpo o centro das manifestações, partiu de uma agitação 
intensa dos saberes no interior da FD da Marcha, que, apesar 
de não romper com a formação discursiva, originou uma nova 
posição-sujeito. Não obstante, essa posição surge no/pelo corpo, 
materializando o sujeito, atuando como objeto do discurso e 
exercendo a função de objeto para o sujeito, na relação que ele 
traça com outros objetos por intermédio de seus gestos. Nessa 
perspectiva, sob os auspícios de Merleau-Ponty (1999), sendo o 
gesto a indicação das formas de expressão do sujeito no mundo, 
podemos tratar de uma dimensão performática implícita na 
gestual, não necessariamente artística, mas que não deixa de 
apontar para a conjunção entre prática, sujeito, linguagem e 
discurso, na medida em que explicita as ações efetuadas na/pela 
linguagem, dentre as quais, as tomadas de posição em que o 
sujeito resiste, reitera, se contraidentifica, enfim. 

As duas breves retificações que tracejei neste trabalho, 
ainda que tímidas, tiveram por objetivo fazer avançar a discussão 
acerca do corpo e da maneira de concebê-lo discursivamente, 
no intuito de contribuir minimamente com o debate que hoje se 
encaminha sobre este tópico no interior da Análise de Discurso. 
Na primeira parte do estudo, centrei-me na discussão acerca das 
múltiplas concepções de corpo, por vezes concomitantes, que 
permitem pensá-lo como objeto discursivo, ferramenta e lugar de 
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observação do sujeito. Em paralelo, na segunda metade do texto, 
o debate girou em torno do tratamento conferido à percepção, e 
sua relação com a experiência sensível. Esta última abordagem 
permite pensar na experimentação como ato consubstanciado 
à corporificação, de maneira a enxergar, na mesma esteira de 
pensamento, a entrada do sujeito na linguagem, a fabricação do 
corpo, e a constituição do sujeito do discurso. As especificidades 
aí abordadas remeteram ao gesto enquanto forma elementar 
de expressão e sua faceta performática. Por fim, a concepção 
de arte como ato criativo que alonga a duração da percepção e 
que força o sujeito a estranhar, desautomatizar o óbvio, pode 
servir de metáfora final para o exercício do analista: para quem 
o estranhamento é quase um familiar, forma particular da 
inquietude que nos uniu em primeiro lugar.
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O corpo da mulher sempre foi alvo de vigilância e de 
regramento (DEL PRIORE, 2009). Temos acompanhado na história 
da mulher, a saída do espaço privado/doméstico para o espaço 
público, organizando-se, portanto, um corpo-público feminino 
(BEAUVOIR, 1960). Desse modo, os corpos femininos têm 
ocupado e produzido diversos espaços na pólis, o que possibilita 
que se construam discursivamente sob o signo da liberdade, mas, 
também, a partir disso, sejam alvo de todo tipo de violência, já que 
se trata da exposição de um corpo, que, até certo ponto, passa a 
ser de autoria das mulheres, e não mais dos homens. 

A história das mulheres tem sido objeto de estudo em 
diversos campos do saber, mas apenas muito recentemente a 
universidade tem voltado o olhar para as mulheres que circulam 
nesse espaço (ALMEIDA, 2017). A violência que conforma a 
vivência das mulheres na sociedade também se reproduz no 
microcosmos universitário, de modo que é preciso voltar os 
olhos para o que ocorre também dentro dos limites acadêmicos, 
com nossas mulheres. Assim, atendendo uma demanda de 
acadêmicas do curso de psicologia, da Universidade Estadual do 
1  Professora do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, 
Coordenadora do Núcleo Maria da Penha-NUMAPE, Grupo de Pesquisa: Laboratório Dis-
cursividades, Mulheres e Resistência-MANAS, kalexsandra@unicentro.br.
2  Professora do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual do Centro-Oeste e 
da Universidade Federal do Paraná-UFPR, Grupo de Pesquisa: Laboratório Discursividades, 
Mulheres e Resistência-MANAS, paulilinha1976@yahoo.com.br.
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Centro-Oeste-UNICENTRO, propusemos o projeto de extensão 
intitulado “Combate à violência e Redução de Danos: autonomia 
e dimensão pública-política do corpo da mulher no cenário 
acadêmico”, mas conhecido como “Redução de Danos no Rolê”, 
que objetiva prevenir a violência contra a mulher, sobretudo 
no cenário das festas universitárias, tendo como objetivo geral: 
“Promover reflexão e discussão acerca da temática da violência 
contra mulher no cenário das festas universitárias, a partir da 
perspectiva da Redução de Danos em articulação com os Direitos 
Humanos”. 

O projeto utiliza como referência a Política Nacional 
de Redução de Danos destinada ao uso problemático de álcool 
e outras drogas (BRASIL, 2007; 2012).  Este marco legal possui 
respaldo nos Direitos Fundamentais que orientam a Constituição 
Federal de 1988. Disso resultam práticas de prevenção que 
refutam os recursos de criminalização e de moralização no âmbito 
do uso do álcool e outras drogas.

O encadeamento entre práticas de Redução de Danos 
e Direitos humanos como estratégia de combate a violência 
instituída ao corpo da mulher no cenário das festas universitárias 
nos exigiu um esforço de análise conjectural.  Percebemos que a 
denúncia sobre as formas de violência de gênero, raça e classe 
nos chamados trotes e outros rituais festivos já circula há algum 
tempo por diversas redes midiáticas. Um exemplo paradigmático 
é o texto produzido pela Revista Piauí (DELGADO, 2015) em que 
estudantes de medicina da USP rompem o silêncio narrando 
estupros, atos coercitivos e ataques morais que são comumente 
realizados nas festas universitárias. A violência nesses locais é 
naturalizada, reproduzida e entendida como um ritual de entrada e 
de sociabilidade. O uso de bebidas alcoólicas e outras substâncias 
é, em muitos casos, coercitivo sem que as pessoas saibam o que 
estão ingerindo, ou possam tomar decisões sobre o limite do uso.  
Estudantes relatam que beberam algo, apagaram e acordaram 
em hospitais com a notícia de que haviam sido estupradas. Outras 
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estudantes relatam que imaginavam as festas universitárias como 
lugares seguros para se divertir sem as amarras normativas que 
controlam o corpo da mulher. Ledo engano. Definitivamente, 
as festas universitárias não são um lugar tão seguro, tampouco 
estão livres das amarras normativas de gênero e sexualidade. 
A pesquisa do Instituto Avon/Data Popular (2015) não poderia 
ser mais representativa quando revela que 27% dos homens 
entrevistados acreditam que, se uma garota tiver bebido demais, 
abusar dela não é uma forma de violência. Estes mesmos 
homens afirmam que jamais foram autores de qualquer forma de 
violência contra mulher. A pesquisa revela também que 67% das 
mulheres afirma ter passado por alguma situação de violência 
no ambiente acadêmico. As formas violências se expressam por 
meio da desvalorização intelectual, constrangimento público, 
importunação sexual, estupro, dentre outros. 

Tal conjuntura criou condições de possibilidade para que 
o projeto pudesse estabelecer estratégias que colocassem em 
questão as práticas machistas e misóginas que desenham as mais 
diversas redes discursivas no âmbito das festas universitárias. 
Além disso, a RD em articulação com os Direitos Humanos cria um 
importante contraponto em relação ao modo como as mulheres 
brasileiras percebem e se reconhecem nos lugares públicos. De 
acordo com Despendes (2016), o corpo-mulher é produzido em 
meio a dispositivos institucionais que definem a rua como um 
lugar perigoso, cheio de riscos noturnos, em que o medo deve 
prevalecer. O uso de bebidas deve ser comedido, “deve-se beber 
como uma mocinha”; as vestes devem possuir uma “medida certa”, 
aquela que pode atrair parceiros, sem que o estigma da “vadia” 
seja predominante. Ao transgredir a “medida certa”, a mulher é 
punida e criminalizada: “Bebeu demais, por isso foi violentada”, 
“com essa roupa no fundo ela queria ser abusada”. A chamada 
liberdade sexual, nesse caso, é metrificada e moralizada, uma 
medida certa em que as mulheres jamais ocuparão outro lugar 
que não o de inferioridade diante dos homens.  Trata-se, seguindo 
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o argumento de Despentes (2016), de um projeto capitalista, que 
organiza as regras do jogo designando um dominador que se 
sustenta no medo da mulher para exercer formas de poder sem 
restrições.  A degradação do corpo da mulher é uma condição 
necessária para que as mulheres transitem “livres” sustentem, 
com isso, homens viris. Nesse sentido, o projeto busca destituir 
essas lógicas, sem cair em ações prescritivas que definem o que é 
certo ou errado, mas sim convocando mulheres a apropriarem-se 
dos seu corpos de maneira ética e política no âmbito dos lugares 
públicos.  

Diante dessa problemática, os objetivos específicos do 
projeto foram: “capacitar equipe executora para a realização 
do projeto; estabelecer diálogo com organizadores de festas; 
desenvolver estratégias de corresponsabilização dos gestores 
na criação de políticas universitárias de combate à violência; 
sensibilizar o público-alvo no que diz respeito aos objetivos do 
projeto; implantar projeto de redução de danos com estudantes 
universitárias; promover intervenções nos cenários de festas 
universitárias; realizar discussões acerca de estratégias de 
autocuidado e prevenção de situações de assédio e violência sexual 
no contexto universitário por meio de grupos com o público-alvo; 
produzir material de divulgação e reflexão acerca da prevenção da 
violência por jovens universitários; e, por fim, promover diálogo 
com outras IES acerca da experiência do projeto.

Para este simpósio, o recorte que trouxemos foi de 
uma análise discursiva (PÊCHEUX, 1975/2009) do lugar do corpo 
feminino no cenário das festas universitárias. Nesse sentido, 
intentamos analisar o lugar discursivo que ocupa o corpo da 
mulher que frequenta esses espaços festivos, compreendendo os 
efeitos de sentido desse corpo-presença, articulando com a noção 
da teoria performativa de assembleia, proposta por Judith Butler 
(2018). 

Ao propormos uma análise discursiva do corpo da mulher 
no cenário das festas universitárias, iniciamos este trabalho 
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partindo de uma reflexão que coloca a Análise do Discurso em 
questão, a partir do próprio endereçamento das acadêmicas 
de uma proposta interventiva: mais do que analisar o que está 
acontecendo, teorizar sobre denúncias de assédio e relatos de 
medo por parte das mulheres, o pedido que nos vinha por meio 
da solicitação da organização de um projeto de extensão era: nos 
ajudem a fazer algo. 

1 o corpo EM ATo no cEnÁrio DAs FEsTAs

Pensar o cenário das festas universitárias é considerar 
espaços que conformam ambiguamente o corpo feminino: 
a mesma materialidade corporal pode ser lida de formas 
absolutamente distintas, por exemplo, como a “gostosa”, e 
adequada, portanto, ao cenário festa, mas também como a 
“vadia”, “puta”, que pediu para ser assediada, ou pior, mereceu 
ser estuprada. Isso ocorre pelo trabalho do interdiscurso como 
exterioridade constitutiva, cujo funcionamento se dá em relação 
à filiação a uma formação discursiva, ou seja, o já-dito que torna o 
dizer e os sentidos possíveis (PÊCHEUX, 2009).

Ainda, no domínio de memória acerca das universidades, 
comparecem dizeres que produzem efeitos de um local de saber-
poder, local seguro, democrático, revolucionário. Entretanto, no 
recorte que articula universidade a festas, produzindo o que se 
chama de “festas universitárias”, festas essas não necessariamente 
organizadas e/ou frequentadas por universitárias/os, 
complementam-se intra e interdiscursivamente por enunciados 
como “open bar”, “festas de repúblicas”, “atléticas”, “bebedeira”, 
“liberdade sexual”, “experimentação” entre outros dizeres.

Nesse contexto, portanto, valemo-nos de diversas 
materialidades que colocam o corpo feminino em discurso no 
cenário das festas universitárias. Essas materialidades foram 
coletadas por meio de observação durante intervenções no 
projeto de extensão “Redução de Danos no Rolê” e também por 
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meio da captura de materialidades digitais em mídias sociais. 
Três momentos podem nos auxiliar a olhar discursivamente 

para o corpo da mulher no cenário das festas universitárias: 1) 
o antes, momento que intitulamos “com que roupa eu vou?”; 2) 
o durante: as open bares e demais festas universitárias; e  3) o 
depois, orientado pela pergunta: “como volto para casa”? Vale 
dizer que os três momentos discursivizam-se também por meio 
de discursividades digitais, sendo transmitidos e materializados 
mesmo para os que não comparecem, efetivamente, às festas.

Na cena 1, as discursividades em torno do corpo feminino 
iniciam antes mesmo da festa começar, já na idealização de que 
festa será essa. Assim, temos desde festas que são nomeadas 
como “Dopamina”, “Cala a boca e me beija”, “Violada Bruta” 
“Hallobitch”, festas em repúblicas que se chamam “entrometeu”; 
“só capim canela” “Computaria”, entre outras. Entram em cena, 
ainda, festas que definem a roupa que a mulher deve ir, o horário 
e o que deve beber. Por outro lado, algumas festas organizam-
se discursivamente a partir de uma proposta aparentemente 
regulada por uma formação discursiva menos machista, festas 
ligadas aos centros acadêmicos, DCE’s, coletivos e movimentos 
sociais, que ensaiam práticas de prevenção à violência e segurança 
para as mulheres nos ambientes festivos. Nessas, há publicações 
sobre respeito e cuidado, por vezes, há distribuição de água, 
organização de carona, entre outras práticas.

Nesse sentido, tendo em vista o interdiscurso que envolve 
a universidade, suposta liberdade para ir e vir das mulheres e 
toda exterioridade histórico-discursiva que conforma os corpos 
femininos, a pergunta da cena 1 pode ser escandida de: “com que 
roupa eu vou?” para  “com que roupa?”, pergunta essa que pode 
ter como complemento: “me pedem para ir” e com que roupa, de 
fato eu vou?”. Por fim, dada a leitura possível da festa, a pergunta 
a ser colocada, ainda, pode ser: “eu vou?”. E isso se materializa 
em boicotes a algumas festas, manifestações em redes sociais 
a partir da divulgação dos eventos, uma vez que a festa começa 
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muito antes de, de fato, ocorrer.
Na cena 2, a cena da festa propriamente dita, colocam-

se as regras de funcionamento que organizam os corpos. Corpos 
consumidores e objetos de consumo. Você pode ir com a roupa 
que quiser, mas vai ser significada diferentemente se for de 
calça larga e camiseta ou com saia justa e curta e cropped. No 
que concerne ao consumo de bebida, as chamadas “opens” já 
convocam o corpo a consumir bebida alcoólica “o quanto quiser”, 
produzindo, inclusive, situações de coerção, como as conhecidas 
“cachoeirinhas”. São silenciadas, entretanto, as consequências 
caso o consumo seja exacerbado. Geralmente, água ou 
refrigerante, por exemplo, não estão entre as bebidas que podem 
ser consumidas à vontade, de modo que são criadas condições 
para corpos femininos embriagados. Ainda que o objetivo final 
seja a embriaguês (vide títulos de festas como “Dopasmina”), há 
o limite do aceitável. O corpo bêbado que vomita, por exemplo, 
é retirado da cena festiva. O álcool deve ser utilizado à vontade 
enquanto estiver produzindo um corpo objeto de desejo, suscetível 
ao toque, à diversão, à sensualização, ao assédio, ao sexo.

Nas festas em que o projeto de Redução de Danos 
fez intervenções, grande parte das mulheres que frequentam 
era branca, jovem e de classe média. Mulheres nascidas nas 
décadas de 1990-2000.  A maioria delas chega acompanhada de 
outra(s) mulher(es) ( grupo de colegas). Raramente uma mulher 
chega sozinha no local. Em contrapartida, a quantidade de 
homens que chegam sozinhos é expressiva. Mulheres vêm com 
parceiro ou parceira (ficante, companheiro/a marido, esposa). 
Aparentemente, são festas com população majoritariamente 
heterossexual. A arquitetônica discursiva é heteronormativa. 
Tudo é assustadoramente binário. Banheiros, cartazes, músicas, 
vestimentas. O encontro com uma Drag Queen, em uma das 
festas, materializou isso: ela tinha um lugar bem definido na festa: 
o entretenimento. Não podia nem frequentar o banheiro. 

 Ao que tudo indica, o movimento das festas universitárias 
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possui uma topologia que confisca o corpo da mulher de 
uma maneira previsível e normativa. Um pacote discursivo e 
arquitetônico para performar (BUTLER, 2017) o feminino.   O 
exercício da feminilidade nas festas parece comportar margens 
amplas de mobilidade, mas nem tanto. Pode usar roupa curta, 
mas com medo. Pode ter uma experiência ruim com bebidas ou 
outras substâncias, mas não sem culpa, ainda mais no caso de 
uma violência. Pode escolher um parceiro, mas não esquecendo 
que homens só exercem virilidade diante de uma mulher que se 
faz desejável.   A performatividade normativa dessas mulheres 
pouco comporta autoria no desejo sexual pelo homem, ela se 
constrói corporeamente e linguisticamente como uma mulher 
que deve ser escolhida, desejada. Há, nesse caso, pouco, ou quase 
nenhuma apropriação do espaço público.   

Voltando à descrição dos corpos femininos que 
se apresentam nesses espaços festivos, há circulação de 
outras mulheres, além das participantes. São organizadoras, 
trabalhadoras, interventoras. Mulheres vendendo bebidas, na 
portaria regulando entradas, tomando decisões em vários âmbitos 
da festa, definindo tarefas para os/as vigilantes, manejando 
dinheiro, carregando mesas, cadeiras, fazendo intervenções (a 
nossa,  no caso, mas há também as intervenções informais, na 
ordem das relações) . 

A maioria das festas em que houve a intervenção do projeto 
tinham bebidas à vontade (geralmente cerveja ou outras bebidas 
de preço acessível) e ainda eram oferecidas bebidas mais fortes na 
entrada, como um ritual, uma senha para entrar.  Tanto homens 
como mulheres aceitavam o “brinde”. O consumo de bebidas 
era comum a todas/todos. Tanto mulheres, quanto homens 
acessavam o bar para buscá-las. Na maioria das festas, não havia 
venda de produtos alimentícios, mas consumo  predominante 
e massivo de bebidas alcoólicas. Também havia consumo de 
cigarros, tanto por homens, quanto mulheres, talvez outras 
substâncias, mas nada visível a todos os participantes. Homens e 
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mulheres circulam na festa. Homens e mulheres dançam, mas a 
quantidade de mulheres dançando é maior e os modos de dançar 
para as mulheres se colocam diferentemente, são movimentos 
que encenam uma sexualidade que está ali para ser exibida. O 
corpo em movimento é o que se espera de uma mulher no cenário 
da festa.

Esses gestos que performam o feminino e conformam os 
corpos femininos colocam-se numa rede discursiva que coloca na 
ordem do dizível que mulheres devem adotar com entusiasmo os 
atributos de mulher-objeto, mutilando seus corpos, exibindo-os 
espetacularmente (DESPENTES, 2016). Ao mesmo tempo devem 
valorizar o estatuto da mulher respeitável, aquela que jamais se 
autoriza a decidir sobre a sua sexualidade e prazer. 

2 o corpo-Discurso no cEnÁrio DAs FEsTAs 
UNIVERSITáRIAS: REGULARIDADE E EQUÍVOCO

Nessa perspectiva, é preciso considerar que o corpo se 
coloca como materialidade discursiva afeta ao trabalho simbólico 
da contradição e da incompletude (PÊCHEUX, 2009). Nele, 
assim como em outros objetos simbólicos, incide a ilusão da 
transparência, contudo a “corporalidade é também materialidade 
significante, discursividade inscrita em condições de produção 
fronteiriças” (AZEVEDO, 2014, p. 322). Não obstante, os modos 
de discursivizar o corpo antes da festa e no cenário da festa 
colocam-se diferentemente, em materialidades distintas (online 
e off-line, por exemplo), a depender das condições de produção 
que contornam esse corpo-discurso. “Tomar o corpo como forma 
material é dizer que não há apenas um sistema de signos, porque 
os modos de significar e a matéria significante são plurais: o corpo 
é um lugar de opacidade que ganha sentido pelo olhar (AZEVEDO, 
2014, p. 323).

Na cena 3, colocam-se os corpos no final das festas. Esses 
ambientes criam condições para que as mulheres vão para a festa, 
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embriaguem-se, mas a responsabilidade pela integridade de seus 
corpos, pela sua segurança, por voltar para casa é unicamente 
delas. O corpo bêbado, por exemplo, de objeto de desejo, passa a 
dejeto, de modo que pode ser objeto de estupro ou de desprezo, 
corpo que atrapalha e precisa ser retirado da festa ou que é 
levado para outro lugar. Não entraremos no mérito da discussão 
do estupro, mas é importante mencionar que, quando entram 
em cena álcool e outras drogas, é preciso relativizar a noção de 
consentimento.

Tomando como base a transformação pela qual os sentidos 
do corpo feminino passa durante os momentos que contornam 
a cena festiva, consideramos que analisar discursivamente o 
corpo feminino nas festas universitárias significa tomar como 
materialidades discursividades em torno do corpo feminino em 
circulação na divulgação de festas, nas festas, nas intervenções, 
por meio do corpo que se presentifica no cenário festivo (dentro 
ou fora dos padrões discursivos postos em circulação) e nas 
materialidades digitais sobre a festa (em tempo real ou pós-festa). 
Partindo da noção de equívoco como inscrito na materialidade 
da língua, tendo em vista que o discurso se coloca no trabalho 
simbólico da contradição e da incompletude (PÊCHEUX, 2009), um 
mesmo corpo pode ser lido diferentemente como corpo-objeto e 
corpo-dejeto. 

O corpo objeto é significado a partir dos predicados 
de objeto de desejo, de consumo, objeto sexual, de disciplina, 
regramento, entre outras possibilidades que compõem 
discursivamente o cenário festa. Por outro lado, a mesma 
materialidade corporal pode passar a corpo-dejeto quando 
se considera o corpo-bêbado, não consumidor e, portanto, 
descartável.

Desse modo, o corpo enquanto matéria significante 
funciona pela regularidade, efeito que faz com que todos os 
corpos ganhem contornos mais ou menos parecidos (roupas e 
gestos iguais, formas de presentificar e contornar a corporeidade) 
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mas também pelo equívoco, abrindo espaço para o deslize e a 
contradição. Desse lugar, é possível pensar o corpo da mulher na 
relação com outros corpos e, em se considerando discursividades 
que circulam em torno do corpo feminino, problematizando, 
inclusive, o fato de ser tomado como objeto e dejeto, é possível 
pensar em formas de resistência por meio da pluralidade. 
Passemos, portanto, aos corpos em assembleia, a fim de tentar 
responder a questão que nomeio o próximo tópico deste texto.

por FiM, sEriA possívEl pEnsAr EM uM 
corpo-rEsisTênciA no cEnÁrio DAs FEsTAs 
UNIVERSITáRIAS?

O projeto de extensão tem feito intervenções em festas 
universitárias de modo que temos um agrupamento de mulheres 
que pretendem que o corpo feminino seja olhado de outro modo, 
para além do produto a ser comercializado em opens bares, festas 
que cobram entrada de menor valor para mulheres, entre outros 
espaços que conformam ambiguamente o corpo feminino. 

Assim, as análises têm permitido compreender o corpo 
feminino como produto a ser consumido e, portanto, um corpo-
presença bem-vindo no espaço festivo, ora como corpo-objeto, 
uma vez que se pode servir dele à vontade, ora ainda como corpo-
dejeto, já que em certas circunstâncias ele deverá ser descartado 
por não servir mais aos propósitos dentro do cenário-festa. 

Mas parece possível resistir quando as mulheres definem, 
por exemplo: não ir a determinadas festas; ir, mas criar estratégias 
coletivas de cuidado; ir mas não consumir o que se pede que 
consumam; ir, mas não se vestir conforme os ditames da moda 
criada para agradar o olhar do homem; revezar-se para organizar 
o retorno para casa; exercer sua sexualidade considerando o 
autocuidado e o cuidado coletivo. 

Assim, no bojo do Projeto “Redução de Danos no Rolê”, 
mas também fora dele, podemos dizer que a intervenção 
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produz um efeito assembleia, dizemos efeito e não assembleia 
propriamente dita, como propõe Butler (2018), porque não há, 
por um lado, um responsável, um disparador único para constituir 
uma assembleia (no caso o nosso grupo). Por outro lado, não há 
também um grupo que participa dela, aceitando tacitamente uma 
proposta já dada. Ela se faz em ato, no encontro entre corpos 
em conexão, em coligação, em alianças. Esses corpos agem e 
produzem efeitos em outras ações também corporificadas e já 
nomeadas neste trabalho.

Na performatividade (BUTLER, 2017), atos corporais e 
linguísticos se sobrepõem, entram em luta, incidem um sobre 
o outro. Atos corpóreos e linguísticos não são completamente 
distintos, mas também não são idênticos um ao outro, cada um 
trabalha produzindo significação, mas sempre resta algo, para 
que o equívoco produza efeito.

Atos corporais e linguísticos ocorrem no momento da 
enunciação e do gesto, acionando um conjunto de efeitos. As 
forças performativas buscam a resposta pela norma, mas às 
vezes são equívocas, podem transgredir, acionando um conjunto 
de outros efeitos possíveis.  

A assembleia acontece no entre nós, são ações que efetuam 
ações, sempre provisórias, abertas, corporificadas. Corpos que 
se reúnem reivindicando o direito do exercício de aparecer, uma 
demanda corporal por conjunto de vidas mais vivíveis. Portanto, 
é sempre ética e implica o outro, por meio de conexões de 
cuidado que não se pautam em culpabilização e moralização. É 
o movimento político de conexão provisório e em ato dos corpos 
que garantem o caráter performativo da assembleia. 

Importa dizer, ainda, que a assembleia funciona por 
reivindicações vocalizadas, mas não somente. Há condições 
de produção para a sua aparição. Essas condições de aparição 
incluem as condições de infraestrutura, meios tecnológicos, uma 
interface de campos visíveis e sonoros e, sobretudo, corpos em 
presença.  A festa com efeito assembleia só acontece por meio do 
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comparecimento, da permanência, do movimento, da quietude, 
do discurso e do silêncio, agindo continuamente num regime de 
produção de sentidos (BUTLER, 2018). 

Esse efeito assembleia se caracteriza pela formação, 
dissolução e transitoriedade do evento, sem perder o caráter 
crítico e reivindicatório. E como podemos afirmar que assembleia 
acontece e funciona? Há uma conexão, uma aliança, mesmo que 
provisória, produzida no efeito das ações feitas pelas “rolezeiras”, 
organizadoras, proprietários/as de estabelecimento, estudantes. 
Essa aliança é tática e objetiva reivindicar outro modo de exercer 
corporeamente e linguisticamente a feminilidade, apropriando-
se do espaço público. De certa forma, conjugamos forças para 
que os nossos corpos não sejam o custo e a condição para que 
os homens sigam afirmando e reproduzindo a lógica de uma 
masculinidade viril, por meio da qual o corpo-mulher é abreviado 
compulsoriamente a uma condição cotidiana de violência, bem 
como ao abandono gerenciado pelas mais variadas  instituições 
sociais.

O efeito assembleia nas festas se configura nas ações 
corporificadas por mulheres em aliança que reivindicam o espaço 
público para além dos cânones da dicotomia inclusão-exclusão. 
Não buscamos um “lugar ao sol” em espaços arquitetados pela 
tão conhecida soberania masculina. Nossa busca se volta para 
a desestabilização das normas patriarcais que definem o corpo-
mulher como passível de violência. Ao ocuparmos as festas, 
abalamos a crença de que a autossufiência e a vontade individual 
é o que faz de uma festa algo seguro. Butler (2018), em um estreito 
diálogo com a obra de Hegel e Harent, nos auxilia a pensar que 
a autossuficiência não passa de um delírio contemporâneo 
e neoliberal, justamente porque não há como se tornar 
reconhecidamente vivo sem a interpelação e o reconhecimento do 
outro. Não há vida sem a interdependência de outras vidas, o que 
leva a autora a afirmar que a única possibilidade de exercermos a 
liberdade, ou mesmo de corporificarmos a resistência se encontra 
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nos campos da ética, da política e da estética. Ao negarmos a 
prerrogativa da interdependência deixamos de experienciar a 
possibilidade de torná-la menos hierárquica e desigual. Para 
que possamos transpor as formas de dependência, sobretudo 
as que são pautadas nas relações de exploração de uns sobre 
os outros, é necessário, antes de tudo ,  reconhecer que não há 
como fugir da conexão existente, desde sempre, de vidas com 
relação a outras vidas. O fato de sermos mulheres singulares, 
com narrativas autorais e com um corpo que possui um contorno 
próprio não destitui a prerrogativa de que a ética das alianças é 
fundamental para ampliarmos as margens de liberdade no rolê. 
Nesse ponto apostamos que as práticas de cuidar do próprio 
corpo ganham densidade quando sustentamos, nas relações em 
ato, que o corpo de todas as mulheres merece viver dignamente. 
Um dos resultados mais significativos desse processo é o de que 
não ocupamos as festas para ensinar as mulheres a como viver 
uma “festa boa”. Para nós, o importante é convocar eticamente 
quem está na festa que há verdades sobre o ser mulher e o ser 
homem que podem ser vividas diferentemente do que é norma 
vigente até então. Ocupamos o espaço com a ideia de que o 
público é resultado de ações e movimentos que se desenham ali, 
naquele tempo, mas não sem entender que saberes e poderes se 
atualizam nas relações em jogo. Habitamos o rolê, criamos um 
ethos, chegamos com camisetas, com cartilhas, com água, com 
varais informativos, com carimbos ( escrito “Não é não”). Mulheres 
passam e contam histórias de violência. A violência ganha nome, 
narrativa, a nomeação vai rompendo com a asfixia do silêncio, 
da vergonha e da culpa. Homens olham, estranham. Algo lhes 
interpela dizendo que o regime de autorização para habitar o 
espaço não é mais somente deles. Na internet, a imagem voa, 
a festa tem o tom do “Redução de Danos”, do “não é não”.   Por 
fim, resta ainda um silêncio ensurdecedor: as mulheres negras 
seguem no serviço pesado, não estão ali dançando em meio a 
essas mulheres brancas e de classe média.
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A partir da noção de assembleia, podemos considerar, 
por fim, a noção de sujeito na Análise do Discurso, que dissimula 
seu assujeitamento pela ilusão da autonomia. Podemos pensar, 
então, que contornar o corpo ao padrão solicitado para a mulher 
(mais uma vez a saia e o cropped) seria assujeitar-se sob a ilusão 
da autonomia? A resistência estaria, então, no boicote a esses 
“rolês” e na proposição de outros compromissados com outro 
padrão de corpo e comportamento corporal feminino? Ou seria 
mais uma vez cair no engodo da autonomia (de novo o Efeito 
munchausen!). De um “rolê” ao outro, substitui-se o cropped pela 
camiseta da Frida Khalo, ou a não camiseta, a pintura no corpo nu. 
Mas de que deslocamentos estamos falando? Não seguimos na 
ordem da forma-sujeito capitalista? Possivelmente sim, contudo, 
quando nosso intuito é que a violência não se manifeste em 
ato, da pior forma possível, pela inscrição nos corpos, pequenos 
deslocamentos impressos em movimentos de corpos que olham 
para si mesmos e para outros corpos com olhar de cuidado podem 
salvar vidas. Portanto, sigamos resistindo, sigamos juntas.
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O CORPO NEGRO EM DISCURSO: 
DIZERES NA LUTA ANTISSEXISTA

Larissa da Silva Fontana1

Universidade Estadual de Campinas 

inTroDução 

A categoria “mulher”, como categoria de representação 
identitária, já há algumas décadas (DAVIS, 2016; BUTLER, 
2017), é questionada sobre sua pretensa universalidade, e 
sobre a possibilidade de engendrar um feminismo “universal” 
– absolutamente “coeso”, “coerente”, sem “polêmicas”. Esse 
questionamento, sobre a fenomenologia dos corpos e sua 
evidência ontológica, tem sido a base, dentro e fora da esfera 
acadêmica, para as disputas políticas contemporâneas em torno 
das políticas identitárias e da politização das identidades. Nesse 
contexto, tem ocorrido um investimento acentuado na direção da 
chamada perspectiva interseccional de análises, que é tributária 
das correntes do feminismo negro na passagem do século XX 
para o XXI e que ainda é a base atual para o desenvolvimento dos 
transfeminismos. Tal problematização, sobre as intersecções que 
povoam a identificação como “mulher”, pode ser encontrada, por 
exemplo, na argumentação de Judith Butler:

Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não 
é tudo o que esse alguém é; o termo não logra ser 
exaustivo, não porque os traços predefinidos de 
gênero da “pessoa” transcendam a parafernália 
específica de seu gênero, mas porque o gênero 
nem sempre se constituiu de maneira coerente 
ou consistente nos diferentes contextos 
históricos, e porque o gênero estabelece 

1  Larissa da Silva Fontana, mestranda em Linguística pela Universidade Estadual de Campi-
nas/Bolsista Capes. Pesquisa na área da Análise de Discurso de orientação francesa. E-mail: 
larissa_svfontana@hotmail.com
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interseções com modalidades raciais, classistas, 
étnicas, sexuais e regionais de identidades 
discursivamente constituídas. Resulta que se 
tornou impossível separar a noção de “gênero” 
das interseções políticas e culturais em que 
invariavelmente ela é produzida e mantida. 
(2017, p. 21)

O desafio perante os efeitos de sentido heterogêneos 
produzidos sob a categoria “mulher” surgiu do nosso contato 
com o vídeo “React Objetificando”, produzido e posto em 
circulação pelas rappers Lívia Cruz e Bárbara Sweet. O vídeo, 
quando publicado na plataforma digital Youtube, rapidamente 
gerou muita repercussão e polêmica, principalmente entre 
as feministas negras, por se tratar, para estas últimas, de uma 
objetificação racista e classista de corpos socialmente lidos como 
não brancos, isto é, que não ocupam espaços de privilégio racial 
e que são constantemente vinculados a formações imaginárias 
marginalizadas e criminalizadas. A principal questão visibilizada 
pelo vídeo é o da contradição manifesta entre ocupar uma posição 
dita feminista e de rapper, a priori considerada crítica pela via da 
formação imaginária de mulheres que lutam contra opressões, 
e, ao mesmo turno, praticar discursos racistas e classistas contra 
homens não brancos.

Esse problema permitiu que delimitássemos o tema 
principal de nossa pesquisa, que é a análise de discursos 
feministas sobre o corpo negro, especificamente, em recortes 
do vídeo “React Objetificando”, de Lívia Cruz e Bárbara Sweet, no 
qual as duas rappers feministas brancas cisgêneras categorizam 
o corpo do homem negro como bandido, perigoso, serviçal; e em 
comentários de feministas negras que questionam a legitimidade 
da forma de luta das rappers do vídeo. Nessa análise, buscaremos 
articular o conceito de “lugar de fala”, no Brasil teorizado por 
Djamila Ribeiro (2017), como ferramenta descritiva-interpretativa-
política para a teoria francesa de Análise de Discurso (doravante 
AD), preconizada por Michel Pêcheux (1969/1975). Dessa forma, 
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em nossa pesquisa, trazemos ao centro da discussão os estudos 
KILOMBAdecoloniais de pesquisadoras e pesquisadores negros 
(KILOMBA, 2015) por acreditarmos que eles contribuem com 
a construção de caminhos e possibilidades para uma análise 
interseccional dos discursos que coloque em relação marcadores 
sociais/identitários  de gênero, raça, classe, sexualidade, orientação 
de letramento, pigmentação de pele, entre outros, para analisar a 
constituição dos discursos. 

Além disso, nosso desafio teórico e analítico são os 
questionamentos sobre o conceito de lugar de fala (ou de 
enunciação), tal como este conceito tem circulado desde o campo 
discursivo acadêmico (ZOPPI FONTANA, 2017) até os discursos 
militantes (RIBEIRO,  2017), na condição de, além de um conceito 
acadêmico, fenômeno articulador da legitimidade e autoridade 
dos discursos, ou seja, como fundamento para os efeitos de 
verdade que os textos produzem em sua circulação e na relação 
com as corporalidades – as corporalidades como materialidades 
significantes (FERREIRA, 2013) –  que atravessam/constituem seus 
efeitos de autoria (OLIVEIRA, 2015). 

Organizamos nosso texto em quatro principais seções: na 
primeira, iremos delinear a construção dos estudos interseccionais 
a partir da perspectiva do Feminismo Negro; posteriormente, 
apresentaremos o debate teórico de aproximação entre o 
conceito de lugar de fala (RIBEIRO, 2017) e a Análise de Discurso de 
Orientação Francesa (PÊCHEUX, 1995); em seguida, faremos uma 
breve revisão bibliográfica acerca da construção de imaginários 
sobre o corpo do homem negro (HILL COLINS, 2004) para analisar 
como esses imaginários são retomados pelo funcionamento da 
memória (ORLANDI, 2002); finalmente, em nossa última seção, 
apresentaremos breves análises do corpus de pesquisa que 
suscitou as diversas questões sobre a possibilidade de uma 
prática de análise discursiva interseccional. 
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1 pErcurso hisTórico sobrE A inTErsEccionAliDADE no 
FEMinisMo nEgro

Há décadas, diversas teóricas feministas negras estudam 
e teorizam sobre as condições da população negra no Ocidente, 
mais especificamente sobre o distinto lugar ocupado pelas 
mulheres negras sob essas condições. Conforme relata Davis 
(2016), mulheres negras já refletiam sobre suas realidades 
enquanto mulheres, dez anos antes da famosa Convenção de 
Seneca Falls, realizada em 1848, e considerada o evento precursor 
do movimento feminista, por ter sido a primeira convenção a 
debater as condições político-sociais das mulheres brancas da 
época.

As vivências singulares entre mulheres negras e mulheres 
brancas durante o período escravagista estadunidense podem ser 
responsáveis pela posição “dianteira” da criticidade das mulheres 
negras quanto às opressões de gênero/raça às quais eram 
submetidas. Ao contrário de suas irmãs brancas, segundo Davis 
(2016), o trabalho compulsório sempre foi parte estrutural da 
vida das mulheres negras que, enquanto escravas, trabalhavam 
nas lavouras em condições análogas às masculinas, já que “no 
que dizia respeito ao trabalho, força e produtividade sob ameaça 
do açoite eram mais relevantes do que questões relativas ao 
sexo” (DAVIS, 2016, p. 19). Nesse contexto, as escravas negras 
enfrentavam ainda as crueldades reservadas às mulheres. 

 Por estarem inseridas em tamanha brutalidade, 
Davis acredita que mulheres negras, a partir de suas vivências, 
foram capazes de desenvolver um discernimento sobre as 
opressões que enfrentavam muito antes de suas irmãs brancas. 
Além disso, para a pesquisadora, nesse processo, as sobreviventes 
adquiriram “características consideradas tabus pela ideologia da 
feminilidade do século XIX” (DAVIS, 2016, p. 24) como uma maior 
liberdade sexual e autonomia em casa perante o marido. Quanto 
à percepção de mulheres negras sobre as violências a que eram 
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submetidas, Davis acredita que “A consciência que tinham de 
sua capacidade ilimitada para o trabalho pesado pode ter dado a 
elas a confiança em sua habilidade para lutar por si mesmas, sua 
família e seu povo (2016, p. 24)”. 

Henning (2015) explica que a atuação de mulheres negras 
contra as opressões patriarcais e racistas majoritariamente 
conciliaram teoria e prática. Assim, é relevante considerar que 
as formulações acerca das articulações entre os marcadores 
identitários/sociais que emergem nos anos 70 “provinham de 
campos não necessariamente – e apenas – acadêmicos, mas 
também é marcantemente, de coletivos de ativistas feministas 
negras e lésbicas” (HENNING, 2015, p. 107-108).   Explicitamente, o 
termo “interseccionalidade” foi apresentado pela primeira vez em 
1989, pela teórica e advogada estadunidense Kimberlé Crenshaw, 
em seu trabalho Demarginalizing the Intersection of race and Sex: 
A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist 
Theory and Antiracist politics. Porém, anterior à Crenshaw, foram 
desenvolvidas reflexões acerca da interseccionalidade já em 1977, 
no manifesto do coletivo Combahee River, formado por feministas 
negras e lésbicas da cidade de Boston entre 1973 e 1980. 

A partir da década de 1980, afetadas pelas discussões 
de militantes e intelectuais, Angela Davis (2016 [1981]) e bell 
hooks (1981) publicaram suas obras Women, race and class e 
Ain’t I a Woman? Black Women and Feminism, respectivamente, 
em que discutem e ampliam o debate crítico sobre a constante 
homogeneização da categoria “mulher”. Ambas defendem a 
urgência de compreender e ponderar igualmente “às formas 
combinadas de diferenciações e desigualdades como ‘raça’ e classe 
social, entrecortando as experiências de mulheres” (HENNING, 
2015, p. 108).  

Entretanto, apesar de tamanhas contribuições teóricas, 
existem obstáculos para que as pesquisas feministas negras 
sejam difundidas em contexto mundial, como foi difundido, por 
exemplo, textos como o de Simone de Beauvoir. No Brasil, a obra de 
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Angela Davis, “Mulheres, raça e classe” teve sua primeira tradução 
oficial apenas em 2016. Mesmo sendo um nome significativo para 
os movimentos sociais, muitas de suas pesquisas permanecem 
sem tradução oficial no país. O que se repete com Patrícia Hills 
Collins, bell hooks, Grada Kilomba e Audrey Lorde, importantes 
pesquisadoras negras que não possuem tradução oficial no Brasil. 

Ao compreender o racismo e o sexismo como violências 
estruturais de uma sociedade capitalista que considera, como 
explica hooks em “Intelectuais Negras” (1995), mulheres negras 
ligadas ao corpo e não à mente ou ao pensar, tem-se indícios da 
resistência à entrada de teorias feministas negras e interseccionais 
em espaços de poder e de produção, difusão e legitimação de 
discursos como a Academia, o mercado editorial e a militância. 
Isso significa, conforme explica Ribeiro (2017), que as produções 
de determinados sujeitos (pesquisadoras negras) não estão 
produzindo o efeito esperado pela concepção emancipatória de 
conhecimento, defendida por Paulo Freire/bell hooks; ou seja, não 
estão transformando realidades ou promovendo deslocamentos 
dos discursos hegemônicos. 

Os debates acerca da interseccionalidade são relevantes 
para nossa pesquisa uma vez que buscamos mostrar como esses 
marcadores identitários (gênero, raça, classe, pigmentação, 
orientação sexual, etc), sócio historicamente construídos, 
constituem lugares de fala – isto é, de autorização discursiva – 
que produzem, legitimam e difundem discursos com valor de 
verdade. É por meio da perspectiva interseccional também que 
defendemos que a Análise de Discurso deveria considerar tais 
processos de subjetivação que se dão por meio de discursos 
sobre raça, gênero, sexualidade, entre outros, já que eles 
são aspectos constituintes das relações de classe no Brasil e, 
consequentemente, materializam-se na linguagem. 

Finalmente, interseccionar raça e classe para analisar 
discursos feministas nos intriga a pensar se (e como) a 
homogeneização da categoria “mulher” tornou-se uma forma 
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de silenciar (r)existências e como esse silenciamento foi 
historicamente entrelaçando-se aos enunciados feministas que 
constantemente conflitam-se entre o deslocamento de uma 
ideologia patriarcal e sexista e a manutenção de uma ideologia 
racista. A nosso ver, é por meio da interseccionalidade – uma vez 
que parte majoritária do movimento feminista é composta por 
mulheres brancas e de classe média alta – que podemos pensar 
como o mito da democracia racial, que se dá pelo apagamento 
dos embates raciais existentes no Brasil, interpelou (e interpela) a 
luta antissexista brasileira.

2 o concEiTo DE lugAr DE FAlA no quADro TEórico DA 
AD FrAncEsA

Para a prática desta pesquisa, ponderamos que a AD 
teve, desde seu início, oficialmente marcado em 1969 com a 
publicação do texto “Análise Automática do Discurso”, de Michel 
Pêcheux, um caráter descritivo, interpretativo e político. Caráter 
também contemplado pelas publicações que debatem o “lugar 
de fala” (RIBEIRO, 2017) como forma de legitimar discursos não 
hegemônicos em meios de poder e transformação social. 

Ambas as teorias compreendem criticamente o processo 
de enunciação e a constituição dos sujeitos. Acrescentando a isso 
a característica “desdisciplinar” da AD (ORLANDI, 2002), provinda 
dos deslocamentos do Materialismo Histórico, da Linguística e 
da Psicanálise, este trabalho busca demonstrar a relevância de 
uma aproximação teórica entre “lugar de fala” e a teoria francesa 
para pensarmos uma análise de discurso interseccional, já que o 
próprio Pêcheux defendeu que a AD não era uma teoria finalizada 
ou completa e, durante sua vida, diversas vezes, retornou à teoria 
para retificá-la.

Ao defender uma análise de discurso interseccional, 
propomos que a teoria francesa dialogue principalmente com outras 
perspectivas não eurocêntricas de conhecimento, produzidas fora 
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da “geografia da razão”, isto é, provenientes do Hemisfério Norte 
e de seus grandes polos de produção, difusão e legitimação dos 
discursos: Estados Unidos e parte dos países europeus. Spivak 
(2010), por exemplo, mesmo sendo uma grande interlocutora 
de Foucault, problematiza o fato de que pesquisadores como 
Foucault e Deleuze não rompem com o discurso hegemônico 
por terem a Europa como centro de análise. Assim, acreditamos 
que o diálogo “multi-epistemológico” seja fundamental para 
uma tentativa de descolonização do conhecimento, com a qual 
assumimos compromisso teórico e político, já que os principais 
conceitos da AD foram desenvolvidos majoritariamente por 
integrantes de grupos europeus hegemônicos, homens, brancos 
e cisgêneros. Nesse aspecto, concordamos com Ribeiro (2017), 
quando a filósofa apresenta os argumentos de Alcoff (2016) em 
defesa de um processo de descolonização do conhecimento, 

A filósofa panamenha [Linda Alcoff] 
chama atenção para o fato de que para 
descolonizarmos o conhecimento, precisamos 
nos ater à identidade social, não somente 
para evidenciar como o projeto de colonização 
tem criado essas identidades, mas para 
mostrar como certas identidades têm sido 
historicamente silenciadas e desautorizadas no 
sentido epistêmico, ao passo que outras são 
fortalecidas. [...] Alcoff faz uma reflexão rica e 
sofisticada de como é preciso perceber como o 
colonialismo reifica as identidades e como não 
é possível fazer um debate amplo sobre um 
projeto de sociedade sem enfrentar o modo 
pelo qual certas identidades são criadas dentro 
da lógica colonial. (RIBEIRO, 2017, p. 29-30) 

  Atualmente, o debate sobre lugar de fala tem 
efervescido nas redes sociais onde quase sempre é concebido 
como uma forma de “impor” que as opiniões dos grupos 
minoritários são mais legítimas do que de outros, já que estes 
grupos experienciam as violências resultantes do funcionamento 
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do racismo, da lgbtfobia, do machismo, etc. O conceito vem, então, 
sido utilizado como uma “autorização” dada somente às minorias 
para silenciar outros grupos quando a temática são as opressões 
estruturais. Não é a esta interpretação que recorremos ao 
defender a utilização do conceito de lugar de fala nesta pesquisa. 

Quando analisamos o debate sobre o lugar de fala que 
surge nos movimentos feministas brasileiros – principalmente, 
nos movimentos de mulheres negras – o objetivo é outro: 
não silenciar, mas questionar as autorizações discursivas 
dadas a alguns poucos sujeitos (homens, brancos, cisgêneros, 
heterossexuais) para falar sobre temáticas que concernem a vida 
em sociedade (como a educação, a política, os serviços públicos 
e as desigualdades), visto que determinados grupos foram 
privados das oportunidades de ocupar espaços de poder (e de 
difusão e de legitimidade de discursos) e que a falta de acesso a 
universidades, a meios de comunicação e a políticas institucionais 
de uma forma geral foi um processo histórico de silenciamento/
colonização das vozes desses grupos explorados pelo capitalismo, 
impossibilitando que suas vivências, experiências e perspectivas 
pudessem ser legitimadas e ouvidas. 

Uma vez que os sentidos de gênero, de raça, de 
sexualidade e de outros marcadores identitários são socialmente 
construídos e interseccionam-se, para Ribeiro, “Uma mulher 
negra terá experiências distintas de uma mulher branca por conta 
de sua localização social, vai experenciar gênero de uma outra 
forma” (RIBEIRO, 2017, p. 61). Isto é, o fato biológico de nascer 
mulher negra vai proporcionar a essas mulheres diferentes 
vivências relacionadas ao funcionamento dos discursos de 
gênero: as posições destinadas a “mulher” são diferentes para 
brancas e negras. O conceito de lugar de fala é, portanto, a síntese 
da necessidade de interseccionalidade para o tratamento das 
subjetividades como formas e possibilidades de (sobre)vivências/
existências.
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Na tradição da AD, a discussão sobre o sujeito dos discursos 
parte da acepção segundo a qual há uma determinação das 
formas de subjetividade pelas estruturas ideológicas concorrentes 
numa determinada formação social e ideológica. Dessa forma, 
os sujeitos representam posições-sujeito, heterogêneas e 
contraditórias entre si, que estão vinculadas às formas-sujeito dos 
discursos e suas formações discursivas. Para essa teoria, o sujeito 
se constitui em processo de interpelação ideológica, afetado pelas 
formações discursivas, para identificar-se com posições-sujeito já 
instituídas pelo funcionamento da memória discursiva, isto é, pela 
determinação das formações discursivas ao interdiscurso, ao já-
dito, já-enunciado. 

Durante a década de 1990, Mónica Zoppi Fontana (1999) 
passa a desenvolver uma nova problemática relacionada aos 
processos de subjetivação aos discursos: o problema da eficácia 
e legitimidade dos discursos na sua enunciação e circulação; para 
tanto, a autora delimita o conceito de lugares de enunciação. Nas 
palavras de Zoppi Fontana, 

[...] o processo de constituição do sujeito se dá 
pelas relações de identificação/interpelação 
ideológicas estabelecidas com as posições 
de sujeito, definidas não só em relação ao 
domínio de uma FD mas também em relação a 
determinados lugares de enunciação, que, por 
presença ou ausência, configuram um modo 
de dizer (sua circulação, sua legitimidade, sua 
organização enunciativa (ZOPPI FONTANA, 
1999, p. 23).

Essa especificidade que é conferida ao lugar de 
enunciação, como constitutivo da dinâmica das formações 
imaginárias (PÊCHEUX, 1995) na interpelação do indivíduo em 
sujeito do discurso, nos é bastante cara, para nossas análises, 
porque permite definir e analisar as formações imaginárias 
que, na circulação dos discursos, legitimam e autorizam o 
reconhecimento dos sujeitos como tal, produzindo a eficácia dos 
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efeitos de verdade e as possibilidades de autoria (OLIVEIRA, 2015). 
Nesse ínterim, nos interessam particularmente os “processos 
de identificação que se caracterizam como um movimento 
contraditório de reconhecimento/desconhecimento do sujeito 
em relação às determinações do inconsciente e da ideologia que 
o constituem, materializadas nos processos discursivos” (ZOPPI 
FONTANA, 2017, p. 64). 

Nesse aspecto, é importante salientar que os lugares de 
fala têm uma constituição heterogênea e não são permanentes; 
além disso, eles não são a garantia de subjetivação a determinados 
discursos. Ribeiro afirma que “O lugar social não determina 
uma consciência discursiva sobre esse lugar. Porém o lugar 
que ocupamos socialmente nos faz ter experiências distintas e 
outras perspectivas” (RIBEIRO, 2017, p. 69-70). Essas experiências 
distintas e outras perspectivas também são atravessadas pelas 
intersecções do pigmento, dos letramentos acessados, das 
sexualidades que esses sujeitos praticam, o que faz com que 
mulheres negras com posições sociais semelhantes não estejam 
subjetivadas às mesmas formações discursivas. 

Para esse debate, os discursos das feministas negras que 
comentaram o vídeo nos desafiam a reflexões relevantes para 
compreender como a regularidade parafrástica do enunciado 
“sou mulher e feminista” pode ser irregular e instável, não 
dando conta de descrever um lugar de fala/enunciação singular 
“mulher”. Dessa forma, buscamos trazer às análises intersecções 
tão importantes quanto gênero-raça-classe para descrever e (re)
interpretar os contatos e conflitos entre formações discursivas (se 
aparecem) nos discursos dessas feministas. Os discursos raciais 
abrem outras vias de análise sobre as condições de produção dos 
processos de legitimação dos lugares de fala/enunciação em sua 
relação com os processos de subjetivação e de identificação aos 
discursos sobre gênero no Brasil. 
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3 rElAçõEs DE gênEro-rAçA-clAssE nA consTiTuição 
Dos Discursos sobrE o hoMEM nEgro

Os imaginários ocidentais hegemônicos acerca do 
corpo masculino negro constituíram historicamente narrativas 
discursivas bastante específicas para estes homens: na 
marginalidade, esses corpos foram restringidos aos espaços 
de violência e de hipersexualização. Tais discursos embasaram 
violências físicas, simbólicas e psicológicas contra homens negros 
desde o período colonial até hoje. Assim como as imagens da 
feminilidade negra, que instituí posições de gênero bastante 
específicas às mulheres negras desde o período da escravidão, 
homens negros, de diferentes classes sociais, mesmo numa 
sociedade estruturalmente patriarcal e capitalista, também 
enfrentam as consequências das imagens racializadas que 
são instituídas a eles. Ao debater a naturalização dos espaços 
desvalorizados socialmente como espaços de “cultura negra”, Hill 
Collins (2004) explica, 

Como é o caso do controle sobre as imagens 
da feminilidade negra, representações da 
masculinidade negra refletem um padrão 
similar de destaque de certas ideias; neste 
caso, a sexualidade e a violência que se 
cristalizam no termo “booty” e a necessidade 
de desenvolver representações específicas 
de classe para a masculinidade negra irão 
justificar o novo racismo. Neste contexto, 
algumas representações de negritude tornam-
se “verdades” de senso comum. (HILL COLLINS, 
2004, p.151- 152)  

Nesse aspecto, ao analisarmos esses funcionamentos em 
território brasileiro, os estudos historiográficos de Santos (2014) 
explicitam que o período colonial foi marcado por uma intensa e 
constante atribuição de características zoomórficas ao corpo do 
homem negro a ponto de que “suas utilizações estariam limitadas 
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ao trabalho forçado e a procriação animal, tal qual o boi, ser 
irracional, comparado quase sem nenhuma distinção significativa 
ao homem negro” (SANTOS, 2014, p. 10). Para o autor, o tráfico 
humano praticado no continente africano pelos árabes foi a 
origem de muitos imaginários racistas sobre o homem africano 
pois utilizava-se dos argumentos etnocêntricos da inferioridade 
da população negra. Essa coisificação/objetificação do homem 
negro (que acontece há mais de quatro séculos), segundo Santos, 
“ressignificou as noções de beleza e estética negra que foram 
readaptadas e submetidas às dinâmicas de compra e venda 
de escravos” (2014, p. 10).  Em outras palavras, os corpos eram 
valorizados por sua capacidade de trabalho braçal, segundo o 
autor fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do 
Brasil, 

Os homens negros eram sempre caracterizados 
como indivíduos exóticos, irracionais, 
fetichistas, bárbaros, incivilizados, dentre outros 
adjetivos, classificações e juízos de valores de 
grande teor etnocêntrico e, sobretudo, racista. 
A escravização dos povos africanos gerou 
várias projeções imagéticas sobre os homens 
negros, que eram vistos generalizadamente 
como meros animais, desprovidos de razão, 
inteligência, humanidade e cultura. Além de 
seres animalescos, os negros escravizados 
também passaram a ser visualizados como 
objetos, cargas, mercadorias de grande valor 
financeiro no comércio transatlântico; valor 
que era delimitado e fixado a partir de seus 
dotes físicos e sua robustez anatômica que 
seriam empregados principalmente nos 
serviços agrícolas das monoculturas coloniais 
de cana-de-açúcar e na extração de minérios 
em territórios brasileiros. (SANTOS, 2014, p. 8) 

Essas características contribuíram para manter o escravo 
silenciado nos mais diversos aspectos. Quando dito, era dito por 
outros e jamais por ele. Constantemente animalizado, não era 
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legitimado para questionar ou reivindicar em qualquer espaço da 
sociedade, pois não era considerado humano o suficiente para 
isso. Dessa forma, conforme explica Ferrari (2002) ao analisar os 
processos discursivos envoltos na fuga de escravos, o homem 
negro demorou a tornar-se um sujeito de direito, o que aconteceu 
apenas no século XIX.

O escravo não tem um lugar de enunciação 
enquanto sujeito público, legítimo, da sociedade 
escravocrata. Sua fala é doméstica, não aparece, 
não conta, e quando aparece é traduzida pelo 
senhor nos atos em que se estabelece uma 
relação com o Estado. O escravo não tem um 
espaço legítimo de enunciação porque ele não 
é considerado pela lei como sujeito de direito 
senão como objeto de direito. (FERRARI, 2002, 
p. 124)

Compreender analiticamente a construção desses 
imaginários é pertinente para mostrar como discursivamente esses 
dizeres se repetem no decorrer do tempo, retomando memórias 
e fazendo a manutenção dos lugares ocupados por grupos 
racialmente segregados. A questão que nos instiga a analisar 
a recorrência destas memórias é discutir como determinadas 
autorizações discursivas – para falar sobre determinados assuntos 
e ter seus enunciados legitimados – atuam de forma a perpetuar 
relações racializadas e gentrificadas de classe.  

4 ANáLISES DO CORPUS DE PESQUISA: ENUNCIADOS 
rAcisTAs nA luTA AnTissEXisTA

As sequências discursivas (doravante SD) analisadas, 
como já dito, partem de um vídeo postado no Youtube pelas 
rappers feministas Lívia Cruz e Barbara Sweet no final de 2017. 
Foram coletados também comentários de mulheres negras e 
feministas que reagiram ao vídeo para contrastar as memórias 
que interpelam tais mulheres ao enunciarem o corpo de homens 
negros e/ou periféricos. 
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SD1: “ela é coletiva [a opinião], porém é a minha 
que aqui eu vou dar, ele é aquele cara, né 
gente, que parece que assim, cê vai encontrar 
ele saindo do camburão e aí cê olha pra cara 
dele e cê num sabe se entrega o telefone ou se 
tira a calcinha, sabe, é uma dúvida que cê fica 
ali, meu deus do céu, será que eu sento na cara 
dele, ou será que eu passo minha carteira, eu 
não sei o que que eu faço, nossa senhora, ele 
vai me roubar, ele vai me comer, a gente não 
sabe, então, e essa dúvida é parte da atração 
que ele carrega com ele, cê olha pra cara 
dele, ele parece aquele cara que, né, que tá lá 
na biqueira com o fuzil na mão também, não 
parece? Parece o cara, e isso é sexy, cara, isso 
é sexy”. 

Nessa SD, primeiramente, Bárbara Sweet presume que 
sua opinião sobre o rapper Lord é coletiva, isto é, compartilhada 
com outras mulheres heterossexuais/bissexuais que sintam 
atração sexual por homens. A rapper novamente vai apresentar 
o homem negro, no caso, o rapper Lord, como um ser violento 
e hipersexualizado. Os efeitos de sentido produzidos por 
seu enunciado ligam o corpo do homem negro a formações 
imaginárias de que este homem ou é violento ou é hipersexual. 
Conforme argumenta Hill Collins (2004), “em alguns casos, a força, 
agressividade e sexualidade que se pensa residir nos corpos de 
homens negros geram admiração, enquanto em outros, essas 
qualidades geram medo” (p. 153). A autora também discute como 
historicamente jovens negros foram vistos como naturalmente 
violentos e de como a mídia relacionava a violência, que de fato 
atormenta comunidades negras, a conflitos “interétnicos” e não a 
fatores econômicos ou políticos.  

SD2  : [...] e se tratando desse bumbum aqui, 
eu agradeço no caso e não só admiro, como 
agradeço, brigado Xamá, parabéns pra você e 
sua constituição anatômica, tudo bem que esse 
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negócio de pei pei tei tei e tals assim, não to 
aqui pra julgar mas não é muito a minha praia, 
porém, fisicamente, objetificando, você, aqui, 
mc querido, tá legal, tá bacana – Bárbara Sweet. 

Na SD2, a rapper Bárbara Sweet exalta o bumbum do mc 
Xamá2, homem negro e periférico. Ela valoriza, constantemente, a 
“constituição anatômica” do cantor ao mesmo tempo que rechaça 
“esse negócio de pei pei tei tei”, referindo-se ao som de armas de 
fogos que não aparecem nos confrontos com a polícia que são 
retratados no clipe de Xamã, mas que são atribuídas ao rapper da 
mesma forma. 

SD3: “O Froid ficou bonito depois que 
emagreceu? Isso é gordofobia. Velho, eu achei 
muito problemático esse fetiche ridículo, o que 
seria “cara de bandido”? Cara surrada por conta 
do crime? Por que Lord veio do crime. ‘Ele é 
aquele cara que a gente imagina na biqueira 
com o fuzil na mão’ isso é romantização do 
crime, é bem de papo de feminista branca 
liberal, patrícia que não conhece a favela, que 
não faz uma porra de um recorte de classe e 
raça”.

Na sequência discursiva acima, uma feminista negra 
comenta o vídeo de Lívia Cruz e Bárbara Sweet. A internauta começa 
seu comentário apontando que os enunciados das rappers no 
vídeo sobre MC Froid são gordofóbicos, pois as rappers enfatizam 
o fato do rapper ter evoluído por ter perdido peso. Bárbara 
Sweet fala que agora o rapper “tem até peitoral”. Retomando as 
formações imaginárias relacionadas à fetichização do corpo do 
homem negro, a moça questiona “o que é tem cara de bandido?” 
em uma crítica a associação de homens negros à criminalidade. 
No comentário, temos também a acusação de que as rappers 
estivessem romantizando a criminalidade, uma vez que associam 

2  Xamã – Sou tão louco às vezes. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=C98a-
ZhHEuxg
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a questão à sensualidade dos homens negros que analisam. A 
feminista negra encerra o comentário com a sequência “é bem 
de papo de feminista branca liberal, patrícia que não conhece a 
favela, que não faz uma porra de um recorte de classe e raça”, 
que critica as protagonistas do vídeo, que, apesar de feministas 
e rappers (o rap é historicamente conhecido com expressão 
artística periférica que trata dos problemas enfrentados pela 
população negra), reproduzem imaginários sobre homens negros 
e periféricos pois não conhecem realmente a realidade da favela. 
A falta de “uma porra de recorte de classe e raça” é atribuída à 
característica de feminista branca liberal, vertente do feminismo 
que considera que gênero é a opressão que importa e não debate 
os aspectos do racismo e do elitismo na forma como a violência 
de gênero é estruturada. 

consiDErAçõEs FinAis

Um dos desafios teóricos e analíticos desta pesquisa foi 
o questionamento sobre o lugar de fala, tal como este conceito 
tem circulado desde o campo discursivo acadêmico (ZOPPI 
FONTANA, 2017) até os discursos militantes (RIBEIRO, 2017), 
na condição de, além de um conceito acadêmico, fenômeno 
articulador da legitimidade e autoridade dos discursos, ou seja, 
como fundamento para os efeitos de verdade que os textos 
produzem em sua circulação e na relação com as corporalidades 
– as corporalidades como materialidades significantes (AZEVEDO, 
2014) –  que atravessam/constituem seus efeitos de autoria. 

  Tivemos a oportunidade de descrever e analisar 
esta questão na constituição e circulação de posições discursivas 
ditas feministas acerca dos corpos e das sexualidades de homens 
negros, pardos e/ou periféricos. A partir da análise do vídeo React 
Objetificando, produzido pelas rappers feministas brancas Lívia 
Cruz e Bárbara Sweet e dos comentários de feministas negras a 



324

ele, pudemos identificar e analisar as contradições dos discursos 
(auto)enunciados feministas em suas estratégias de poder e de 
dominação em torno de corpos/identidades de homens não-
brancos e não-elitizados.
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“NÃO É GRAVE E NEM DESGRAVE”: A DEFINITUDE 
DO ATO INFRACIONAL NO DISCURSO DO 

SUJEITO MULHER RESPONSáVEL LEGAL PELO 
ADOLESCENTE NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Maria de Fátima Pereira de Sena1

Maria Célia Cortez Passetti2

Universidade Estadual de Maringá

Este artigo é parte das inquietações e investigações 
da nossa tese de doutorado que está sendo construída para 
o Programa de Pós-graduação em Letras da UEM em que 
se tematiza a imagem que o sujeito mulher3 faz de si como 
responsável legal pelo adolescente em privação de liberdade. A 
partir dessa temática, passamos a refletir como se constitui sócio 
historicamente esse sujeito; quem são os adolescentes sob sua 
responsabilidade e direcionamos também nosso olhar para o 
papel da socioeducação na efetivação das políticas que objetivam 
construir um novo projeto de vida ao adolescente. 

Influenciada pelo discurso: “Aonde foi que eu errei” – 
repetido nas reuniões pedagógicas, nas visitas e formaturas 
realizadas pela unidade de socioeducação, resolvemos dar voz a 
este sujeito que é considerado o grande culpado pelo adolescente 
estar em privação de liberdade e por se sentir, também, culpado 
pelo mesmo motivo. Observamos, nesse espaço de reunião e de 
visitação, que o sujeito mulher formula e reformula discursos sobre 
1  Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Letras da UEM – participante do Ge-
pomi/CNPq – UEM – Grupo de Estudos Políticos e Midiáticos – área de pesquisa: Estudo do 
Texto e do Discurso – fasena13@hotmail.com. 
2  Professora Associada Aposentada da Universidade Estadual de Maringá, Professora - co-
laboradora voluntária do Programa de Pós-graduação em Letras da UEM e líder do Grupo 
de Estudos Políticos e Midiáticos –  Gepomi /CNPq.UEM – passettimcc@hotmail.com. 
3   Este artigo contempla parte dos resultados de nosso projeto de pesquisa autorizado pelo 
comitê de ética sob número 70307517.2.0000.0104. A justificativa do sujeito de pesquisa 
ser a mulher se deu pela constatação que cerca de 90% dos que assumem a responsabili-
dade pelo adolescente nas unidades socioeducativas é do gênero feminino.

mailto:passettimcc@hotmail.com
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a imagem que faz de si e do adolescente que sinalizam vestígios 
da ideologia em que ela se inscreve e as condições materiais que a 
conduziram a tal inscrição e forma de subjetivação. A tese possui 
duas temáticas que poderiam ser distintas – a da mulher e a do 
adolescente em privação de liberdade – mas elas se embrenham 
devido ao espaço em que se encontram: o da socioeducação. 

Nossa proposta para a construção do arquivo foi a gravação 
de 25 entrevistas realizadas com as responsáveis legais dos 
adolescentes que ocorreram dentro da unidade de socioeducação 
e o preenchimento de 804 questionários socioeconômicos. 
Durante o processo de gravação das entrevistas, procuramos 
observar o funcionamento discursivo dos diferentes sujeitos (mãe, 
avó, namorada), as quais receberam nomes fictícios. O processo 
de transcrição nos fez perceber regularidades como opinar sobre 
as unidades de socioeducação; caracterizar o adolescente em 
privação de liberdade; e, adjetivar o ato infracional cometido pelo 
adolescente. 

Nosso objetivo, neste recorte, é pensar em como a 
produção de sentidos, relacionados ao discurso desses sujeitos, 
configuram-se em imagem para o ato infracional cometido pelo 
adolescente, cumprindo medida socioeducativa no Cense de 
Maringá.  Para efetivarmos um gesto de leitura nessa direção, 
usamos as teorias da AD de linha francesa, ancoradas nos estudos 
de Pêcheux sobre as formações imaginárias.

 Os ensinamentos de Michel Pêcheux (1990) reiteram que 
os processos discursivos construídos pelo sujeito abrangem um 
conjunto de significações que são produzidas a partir da posição 
que esses sujeitos assumem ou com o qual se identificam para 
enunciar a sua posição enquanto sujeitos enunciadores de um 
discurso e não de outro. Essa posição, segundo o autor, resulta 
de uma projeção imaginária em uma materialidade significante.

Pêcheux (1997, p. 78) parte da apresentação do esquema 
4  No período de construção dos questionários havia 80 adolescentes internados na uni-
dade de socioeducação de Maringá, optamos por obter os dados de todas as responsáveis 
mesmo as que não foram entrevistadas a fim de averiguar o universo familiar dos adoles-
centes em privação de liberdade.
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“informacional” de Jakobson (A: destinador; B: destinatário; R: o 
“referente”; £: o código linguístico comum a A e B – o “contato” 
estabelecido entre A e B; e, D:  a sequência verbal emitida por A 
em direção a B) e passa a considerar que esse esquema tem a 
vantagem de, nos estudos da época, pôr em cena os protagonistas 
do discurso bem como seu “referente”. 

Ao pensar sobre a teoria, Pêcheux (1997) a redireciona 
à perspectiva discursiva, e propõe substituir mensagem por 
discurso, afirmando que “não se trata necessariamente de 
transmissão de informação entre A e B, mas, de modo geral, de 
‘efeito de sentidos’ entre os pontos A e B”. (PÊCHEUX, 1997, p. 82). 
O autor explica que o que funciona nos processos discursivos é 
a antecipação de representações de A e B e sobre o discurso, diz 
que o que de fato funciona é “uma série de formações imaginárias 
que designam o lugar que A e B atribuem cada um a si e ao outro, 
a imagem que eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro.
[...]” (PÊCHEUX, 1997, p. 81).

Em outras palavras, na teoria de Pêcheux, o que se 
estabelece na discursividade são as diferentes imagens que o 
sujeito faz: de si – como locutor; do outro – como interlocutor; 
e do discurso. Acrescenta ainda a complexidade emitida pelo 
processo de antecipação em que se faz da imagem que o locutor 
faz: da imagem que seu interlocutor faz dele (locutor); da imagem 
que o interlocutor faz da imagem que ele (interlocutor) faz de si; e 
da imagem que o interlocutor ainda faz do discurso. 

Sobre o processo de relações imaginárias, reconstruímos 
o quadro de Pêcheux da seguinte forma:

LOCUTOR – POLO A                       INTERLOCUTOR – POLO B
• a I que A faz de A;
• a I que A faz de B;
• a I que A faz de R (do 

discurso). 

• a I que B faz de A 
• a I que B faz de B;
• a I que B faz de R 

(do discurso)

O jogo de imagem movido pela antecipação das imagens 
de A e B.
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LOCUTOR – POLO A                       INTERLOCUTOR – POLO B
• a IA faz da IB faz de 

A; 
• a IA faz da IB faz de 

B; 
• e, da IA faz da IB faz 

de R. 

• IB faz da IA faz de 
B;

• IB faz da IA faz de 
A;

• IB faz da IA faz de 
R.

Tomamos esse modelo pecheutiano e propomos uma 
reflexão a respeito da imagem que o sujeito na posição do 
polo “A,” ao discursivizar sobre um referente, formula para si 
uma imagem imbricada à/ derivada da imagem que “A” tem 
do referente, portanto, nesse caso, o locutor “A” não se torna 
o referente de si mesmo, nem se constrói na relação com o 
interlocutor, mas a imagem produzida de si se dá na relação com 
um referente qualquer, o qual passa a funcionar como alavanca 
para que se construa simultaneamente a imagem do sujeito 
locutor/enunciador, enquanto sujeito identificado com uma dada 
formação discursivo-ideológica. Essa análise da interação entre 
os polos A, B e R da teoria pecheutiana, nos levou a aprofundar 
a imagem que a posição-sujeito mulher faz de si. Observamos 
também que essa imagem está atrelada aos processos de 
identificação e de subjetivação do enunciador ao se relacionar 
com a posição-sujeito de representante legal pelo adolescente em 
privação de liberdade para produzir o seu discurso.

1 “EU ACHO QUE NãO”: A MARCA DISCURSIVA DA 
RESISTêNCIA DIANTE DA (NãO) ACEITAçãO

Para mostrar o funcionamento imaginário, recortamos 
5 SDs em que se estabelece o processo discursivo entre 
a responsável legal pelo adolescente (A) e a professora/
pesquisadora (B) sobre o (R) referente “ato infracional”.  Nosso 
intuito é compreender, a partir da leitura da transcrição das 
entrevistadas (mães; avós; namorada), os efeitos de sentidos 
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produzidos pelo funcionamento da negação do ato infracional, 
diante do seguinte questionamento: “A senhora considera grave o 
ato infracional cometido pelo adolescente?”.  

Observamos que na pergunta há um pré-construído – 
conceito criado primeiro por P. Henry, que depois passa a ser 
estudado por Pêcheux e Fuchs (1990), cuja reflexão resulta num 
entrelaçamento com outros conceitos como repetição, memória e 
sentidos. Pêcheux (1975), para definir o pré-construído, inaugura o 
termo ‘já-lá’ da interpelação ideológica que determina a realidade 
de seu sentido sob a forma da universalidade. É o que ocorre na 
formulação do enunciado que determina a realidade do sentido 
“grave” como sendo universal, como se todo ato infracional só 
pudesse ser julgado como “grave”, como se não houvesse outra 
maneira de identificá-lo. O sujeito na posição de interpelador 
revela, desta forma, sua filiação ideológica. As respostas que 
obtivemos para tal questionamento foram:

SD (1)– Mônica: Eu acho que não. mas antes 
tivesse matado. Sabe por quê? porque as vezes 
estava aqui fora... porque eu, eu não me 
conformo, porque foi uma briga que ele entrou, ele 
entrou, entendeu? por causa do amigo dele brigou, 
ele entrou pra ajudá o amigo dele no caso e tá. e 
tá lá. E parece que o juiz não vê. Eu acho que ele 
não lê. 

SD (2) – Mirela: Não é grave e nem desgrave, 
mas eu achei a medida muito justa. Achei porque 
ele tava precisando. Ele cuspiu no polícia. Daí 
prenderam ele por desacato, né. (...) Não precisava 
tá aqui. Eu falava, não me escutava. Tá aí. Fazê o 
quê agora? Esperá. Ter paciência.

SD (3)– Monalisa: isso que aconteceu aqui, na 
verdade, foi um mal entendido. (...) Hoje tá aqui, 
mas não merecia. Tem otras passagem dele. O 
que agravou mesmo, foi batê no menino, saiu até 
na televisão. mas não tinha pegado. Agora juntou 
tudo.(...) É,... ele desceu o cacete num moleque que 



332

vivia atentando ele na escola, mas ele é a vítima. 
Só que sempre ele tá errado pros otros. Bateu 
muito no menino, não precisava, mas não porque 
o menino era gay, isso a reportagem mentiu. Bateu 
porque era atormentado por ele. Eu também batia 
se fosse eu. 

SD (4) – núbia: Acho nada, não. (...) sempre falei 
pra ele: “-num confia”. Mas ele é bom, um moço 
bom, sabe. Vou até dizê, ele não gosta, mas é ... 
é um coitado. Um coitado mesmo! (...) Eu já falei 
e deixo bem claro pra ele,... tenho paciência de 
espera ele saí daqui, porque sei que vai saí melhor, 
tudo vai melhorá pra gente. Tem que ter fé, né? Eu 
tenho, se ele quisé, e disse que quê, vai mudá de 
agora em diante, vamos tomá outro rumo na vida, 
eu e ele junto,.... sei que vai dá certo...
 
SD (5)– Alice: Ele não foi o culpado. Apartá uma 
briga agora é crime?  Acho que isso não é grave, 
também. Acho que fez ingual a gente sempre 
ensinou. Ajudar quem precisa. Ele foi ajuda, só.

Nas SDs acima, a utilização do pronome “eu” ou sua forma 
elíptica do verbo conjugado na primeira pessoa “acho”, mesmo não 
sendo possível fazer a separação entre ambas, não está fazendo 
referência à pessoa do discurso, isto porque ela se apresenta 
subdividida. Em Ferreira (2011), o sujeito lacaniano é descentrado, 
ele é “efeito do significante que remete para um outro significante, 
encontra eco em outros campos das ciências humanas” (p. 343). 
Essa reflexão fez com que Pêcheux iniciasse a sua relação com 
a psicanálise de Lacan, a fim de pensar o sujeito como “clivado, 
assujeitado, submetido tanto ao seu próprio inconsciente, quanto 
às circunstâncias históricos-sociais que o moldam.” (FERREIRA, 
2011, p. 344). Assim, é pelo atravessamento da psicanálise que o 
sujeito vai encontrar-se, ao mesmo tempo, afetado e afetando. O 
sujeito na AD é constituído sócio-historicamente pela ideologia, 
ou seja, independente do ser empírico que o profira, e, por tê-lo 
proferido sob uma dada injunção ideológica, o indivíduo passa 
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a ser sujeito de um dado tipo de discurso com seus saberes e 
não de outro, independentemente de ele se dar conta ou não 
dessa sujeição, ou dos efeitos de sentido que decorrem de sua 
formulação a partir dessa posição, pois é duplamente assujeitado 
à ideologia e ao inconsciente.

Ao fazer referência ao ato infracional, podemos observar 
esse sujeito dividido nas SDs acima através da negação (Eu acho 
que não) já que vem precedida pela afirmação (Eu acho). Ao negar 
a gravidade do ato, mostra a divisão constitutiva do sujeito diante 
da adjetivação daquilo que o adolescente cometeu, apontando 
para a impossibilidade de um sujeito centro-sentido, dono do 
seu dizer. Percebemos o emaranhamento, enquanto narrativa, 
diante da capacidade de julgar o que foi o ato. É a contradição que 
marca a relação língua-história em sua complexidade constitutiva, 
explicada por Indursky (2005).  

Essas formulações linguísticas apontam questões 
discursivas de conflito (negação, oposição), o que fazem revelar o 
efeito ideológico, estudado por Althusser e tomado por Pêcheux 
(1997), no que diz respeito à ilusão do sujeito (eu acho) como 
sendo fonte de sentido. As formulações realizadas com a negação/ 
oposição mostram que, por meio de uma construção negativa, 
produzida em condições sócio-históricas específicas, é possível 
encontrar como a materialização linguística da contradição se 
constitui em manifestações linguísticas do inconsciente e da 
ideologia. Assim, ao considerar o ato como “não grave” aparece 
análogo à recusa da admissão de que o ato fora “grave”, como 
um recalque, pois esse movimento resulta no deslize da forma 
afetiva. O sujeito nega, porque, conjuntamente com o conteúdo 
negado há uma aversão à identificação do que foi o ato infracional, 
no entanto, o sujeito não estabelece nenhum domínio por essa 
identificação, são as marcas discursivas que falam.

A formulação discursiva feita por Mirela (SD:2) “Não 
é grave e nem desgrave [...]” reforça a contradição com o uso 
do sufixo (des) para a negação do adjetivo “grave”. Ela cria um 
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neologismo, já que o termo, gramaticalmente, não existe. Se 
pensarmos em termos de paráfrase, sua construção não está 
errada, se o sufixo latino (des) designa negação, ação contrária, 
separação, afastamento, como por exemplo em: contente 
(descontente); harmônico (desarmônico), vamos ter a repetição 
da negação do adjetivo sugerido “grave” sendo reforçado. A 
construção da negação, realizada pelo sujeito discursivo eu, 
é tripla, pois primeiro há o uso do advérbio de negação “não 
é grave” e em seguida a repetição da negação com o uso do 
prefixo “desgrave”, somado ao advérbio de negação nem, visto 
que a conjunção coordenativa correlativa “nem” também pode 
funcionar como subclasse do advérbio de negação. O que nos leva 
mais uma vez ao reforço da negativa de que o ato não fora grave. 
Analisados os termos, vamos ter em seguida, o uso da conjunção 
adversativa, “mas”, contrariando toda sua declarativa negativa, e 
manifestando, desta forma, a aceitação inconsciente da gravidade 
do ato cometido pelo adolescente, designando um ato falho.

Para Bethânia Mariani (2010), o ato falho revela a 
incompletude do sujeito. É o encontro entre o eu com a falta 
que nos completa. O ato falho, segundo Ferreira (2004, p. 19), 
é o chiste, é o lapso que se manifesta através da língua. Para 
a autora, é o que abre espaço para o deslizamento de sentido, 
possibilitando, dessa falta, que o inconsciente se estruture.  Em 
Lacan, encontramos a expressão “lalangue” para destinar o lugar 
do impossível na ordem da língua, ou seja, é a possibilidade do 
atravessamento da falta, comprovada pelo ato falho. Na tentativa 
de negar por três vezes com os termos (não, desgrave e nem), 
o sujeito desliza para a aceitação da gravidade com o uso da 
conjunção adversativa, num ato falho de construção do discurso, 
pois se o ato não é grave, a medida não pode ser justa.  Mariani 
(2010) diz que, ao entrarmos na linguagem, estabelecemos 
uma distância necessária entre as palavras e as coisas e assim, 
estabelecemos um vínculo com a subjetividade, pois passamos 
a nos submeter “à lógica do funcionamento significante, em sua 
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operação de representar o sujeito” (p. 54). Assim, aceitar que a 
medida é justa, é aceitar também, inconscientemente, que o 
adolescente comete um ato infracional e tem que pagar por ele

Monalisa (SD:3) considera o ato infracional que levou o 
adolescente à socioeducação como não grave. Para ela, entretanto, 
não significa que as outras passagens que o filho cometera não 
sejam graves. Em “o que agravou mesmo [...]Eu também batia 
se fosse eu. ” temos a disputa realizada pela linguagem sendo 
manifestada pelo discurso da aceitação de que o filho comete 
atos infracionais graves, mas estes não foram descobertos, o que 
o trouxe à privação de liberdade não é considerado grave, porque 
ela diz que também faria. No discurso produzido por Alice (SD:5) 
[...] “eu acho que fez igual a gente sempre ensinou [...] temos o efeito 
de sentido da aceitação manifestada no uso do complemento 
nominal “a gente” assumindo o ato infracional como sendo de 
toda família. E, se o adolescente está em privação de liberdade 
por causa do ato ensinado pela família – “a gente” – todos 
deveriam estar, ele não poderia ser responsabilizado sozinho, 
ou ainda, que não deveria estar cumprindo medida de privação 
de liberdade, porque fez o que “a gente sempre ensinou”. Desta 
forma, ao assumirem que os atos dos adolescentes poderiam ter 
sido praticados por elas, Monalisa e Alice (SDs: 3 e 4) assumem 
a responsabilidade das infrações como também sendo suas. 
As afirmações apresentam mais uma vez o conflito. Negam a 
gravidade do ato infracional, pois aceitá-lo seria aceitar que elas 
também são infratoras. É a negação se metamorfoseando em 
repressão daquilo que é conhecido, que está no inconsciente, e 
que se manifesta pelo discurso. 

O pronome indefinido “nada” presente no discurso de 
Núbia (SD:4) “Acho nada, não” aponta para o que não se pode dizer, 
por isso, nega. O uso do advérbio de negação “não”, no final da 
oração, reforça a tese de que há um silenciamento da sua opinião 
sobre o ato infracional. Não dizer, silenciar-se significa a aceitação 
de que é grave, mas não pode dizê-lo, afirmá-lo. Temos assim, nas 
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cinco SDs analisadas um efeito de sentido de reconhecimento, 
de condescendência com o ato realizado, mesmo através da 
declarativa negativa.

Retomamos os estudos de Orlandi (2012), quando diz 
que o sujeito é posição e vai se subjetivando no mundo a partir 
do discurso. Em outras palavras, a subjetividade está permeada 
pela historicidade do indivíduo que, por não ser origem do que 
diz, passa a ocupar a posição de sujeito ao assujeitar-se com uma 
determinada posição ideológica. Os processos discursivos não são 
capazes de formular significações individuais, isto porque estão 
envoltos a um conjunto de relações significativas que se inserem 
em um processo histórico. A posição que o sujeito assume ou 
se identifica para enunciar, portanto, é lugar de interpelação 
ideológica que tece o indivíduo em sujeito, e este, por sua vez, 
passa a se significar a partir de sua inscrição nessa posição. 
Essa identificação, entretanto, não é consciente. Ela é produzida 
pela formulação no processo imaginário que se estabelece pelo 
discurso. 

Passemos a observar agora como são produzidas as 
formulações imaginárias, estudadas por Pêcheux a partir das 
SDs em análise. O que detectamos é que a posição-sujeito, a 
qual nomeamos como “mulher responsável pelo adolescente 
em privação de liberdade” pertence a um conjunto de relações 
significativas inseridas em um processo histórico em que toda 
mulher deve ser a responsável pelo adolescente, como se não 
houvesse outra forma de responsabilização e, para tanto, seus 
dizeres estão filiados a uma Formação Discursiva (FD) que estamos 
denominando de maternal.

É a partir do momento que o indivíduo se torna sujeito 
pela ideologia e toma uma posição que o define como sujeito 
discursivo que ele se filia a uma FD e vai discursivizar desta posição, 
com todas as memórias discursivas oferecidas por ela, é aí, nesse 
ponto que, inconscientemente, entra no jogo de imagem de si e 
do outro, incluindo as antecipações, a formulação de sua imagem. 
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Ao discursivizar sobre o referente “ato infracional”, caracteriza-o 
como (não) grave e ao fazer essa caracterização, deixa vazar o seu 
retrato. Retomemos aqui a FD maternal, em que as responsáveis do 
adolescente estão inscritas. Mas aqui, consideramos importante 
dizer que a maternidade não é no sentido restrito de concepção, 
e sim no sentido de assumir todas as atribuições daquela que 
dá à luz, subdeterminada a ser a responsável pela prole. Aqui, 
o sentido é atravessado pela memória discursiva, constituindo 
a imagem que precisa parecer transparente, como se fosse um 
espelho, é preciso se ver primeiro neste lugar ocupado de “mãe” 
para em seguida se mostrar para o outro. A imagem que circula 
socialmente é de que a “mãe” é aquela que é compreensiva, que 
protege, que defende os seus. O que temos nas SDs acima, não é 
diferente. É através do discurso sobre o ato infracional que ocorre 
a movência, e esse movimento permite o vazamento da imagem 
daquele que, naquele momento, está no polo A, caracterizando o 
sujeito discursivo. 

Nas SDs analisadas a imagem que “A” faz de si projeta 
efeitos de sentido de incorformada e compreensiva. Como 
podemos observar em:

incorForMADA coMprEEnsivA
SD (1) mônica (...) porque eu, eu não me 

conformo,
(...) ele entrou pra ajudá o 
amigo dele.

SD (2) mirela (...) Não precisava tá aqui Fazê o quê agora? Esperá. Ter 
paciência.

SD (3) monalisa (...) Hoje tá aqui, mas não 
merecia.

ele é a vítima..

SD (4) Núbia (...) é um coitado. Um coi-
tado mesmo

(...) tenho paciência de espera 
ele saí daqui,

SD (5) Alice (...) Ele não foi o culpado. 
Apartá uma briga agora é 
crime?  

Ele foi ajuda, só
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O que estamos defendendo é que, por estar inscrita na 
FD maternal, o sujeito projeta sobre si uma imagem que está 
ligada a FD de inconformada com a privação de liberdade do 
adolescente e compreensiva com o ato infracional cometido. 
Esse efeito de sentido simultaneamente reflete, deixa vazar, 
deslizar uma imagem de condescendente com o ato infracional 
cometido. 

Essa imagem, entretanto, não é derivada do acaso, é 
advinda do discurso, das formulações de imagens que “A” faz 
estando no polo “A” ao discursivizar sobre um determinado 
referente (R). Ao caracterizar o ato infracional como não grave, 
desgrave, injusto e assumir que também faria, esses sujeitos 
se mostram aceitando a infração cometida pelos seus, mesmo 
quando se mostra contraditória, com o uso da adversativa 
“mas”. São essas marcas que vai fazendo um autorretrato das 
responsáveis dos adolescentes em privação de liberdade como 
inconformada e compreensiva e, portanto, condescendente. 

consiDErAçõEs

Nossa reflexão sobre a imagem que “A” (na posição-
sujeito de mãe, avó e namorada) faz de si ao discursivizar sobre 
o ato cometido pelos seus nos leva a pensar o quão vulnerável, 
emocionalmente, encontra-se o adolescente, juntamente com 
sua família. Ao negar a discursivização do ato infracional ou o que 
este representa em sua complexidade, o sujeito representante 
legal revela-se dividido. Inconscientemente nega a gravidade 
do ato, mesmo quando pronuncia que é grave (Eu acho). É um 
movimento que confere a este sujeito o direito da contradição, 
presente na estrutura da língua, já que, para Pêcheux (1997) a 
denegação da história encobre as condições em que se realiza 
a prática linguística do sujeito falante. É através do espaço da 
subjetividade do sujeito em que nos encontramos com as falhas, 
a deriva, o tropeço e o equívoco. Orlandi assegura que o deslize
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[...] liga-se à maneira de se conceber a 
ideologia. Pensando-se a interpretação, esse 
efeito aponta-nos para o `discurso duplo e 
uno`. Essa duplicidade faz referir um discurso 
a um discurso outro para que ele faça sentido. 
(ORLANDI, 2012, p. 79).

É o imaginário simbólico, estudado por Pêcheux (1987) 
e Gadet & Hak (1990), explicado no campo da psicanálise e 
ressignificado na AD, que se manifesta a relação com o real da 
língua e permite todos estes deslizamentos de sentidos. Se na 
psicanálise trata-se do inconsciente, na AD envolve a relação 
que o inconsciente tem com a língua e com a ideologia. O efeito 
de sentido se instaura por meio da posição social do sujeito 
(representante legal do adolescente) numa relação com a 
ideologia, com a memória discursiva e a rede de sentidos que o 
interdiscurso disponibiliza. Inscrita como sujeito responsável (na 
figura de mãe ou de avó ou de namorada), profere discursos não 
de forma individualizada, mas de modo que a transferência do 
efeito de sentido se revele no jogo discursivo.

A reflexão sobre o ato infracional nos leva a crer que se 
trata de um apelo declarador pela visibilidade do desconforto, do 
incômodo de aceitar social e historicamente a atitude dos seus. 
E, dentro deste grito de apelo, há os punhos cerrados, com mãos 
cheias de sementes. Sementes de esperança no interior do sistema 
em que se encontram filhos, netos, mães, avós, namoradas, 
namorados. Todas e todos enclausurados, a espera de um só 
sonho, o qual defende “os direitos do homem; às vezes, nos cantos 
dos poetas; às vezes, simplesmente na imprensa e nos lugares 
públicos dos Estados liberais, onde a liberdade de expressão tem 
grau de primeira liberdade e onde a justiça é sempre revisão da 
justiça e espera de uma justiça melhor”. (LÉVINAS, 2005, p. 248).
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UMA SAÍDA DE CENA SUICIDA? 
VOZ E mAIS-DE-GOzAr NA ESCRITURA TEATRAL 

4:48 pSycHOSIS DE SARAH KANE

Mário César Coelho Gomes1

Universidade do Sul de Santa Catarina 

inTroDução

Fruto de minha pesquisa fomentada pelo PIBIC/CNPq nos 
anos de 2017 e 2018, neste artigo busco lançar meu olhar e escuta 
para apenas uma das materialidades incluídas e pesquisadas no 
projeto original: o escrito teatral 4:48 psychosis da dramaturga 
britânica Sarah Kane. Portanto, fica de fora da discussão que se 
segue o outro objeto de análise neste trabalho, a série televisiva 
13 reasons Why, baseada no romance de Jay Asher e produzida 
em parceria com a produtora de entretenimento em streaming, 
Netflix. A ideia nesta pesquisa foi articular ambas as materialidades 
– que possuem como ponto em comum a temática do suicídio 
– às reflexões teóricas produzidas no campo psicanalítico, 
principalmente por Sigmund Freud e Jacques Lacan.

A escolha por tratar no presente artigo apenas das 
questões relacionadas ao âmbito da dramaturgia textual de Sarah 
Kane, dá-se na medida em que no percurso de pesquisa e nas 
orientações e conversas com o Profº Maurício Eugênio Maliska, 
compreendeu-se que há importantes diferenças no entendimento 
sobre os atos suicidas a que se referem a série e a peça.

Entre as distinções observadas nestas produções 

1  Mário César Coelho Gomes é graduando em Bacharelado em Psicologia na Universidade 
do Sul de Santa Catarina (UNISUL) e Licenciado em Artes Cênicas pela Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC). Integrante do grupo de pesquisa “Psicanálise e Lingua-
gem” da UNISUL, é bolsista PIBIC/CNPq com o projeto de pesquisa intitulado “13 reasons 
Why e 4.48 psychosis: Ecos da voz suicida numa perspectiva psicanalítica” orientado pelo 
Profº Maurício Eugênio Maliska, Drº. E-mail: mariocesar@email.com .



343

destaca-se para além daquela que mais chama a atenção – que a 
primeira é uma produção audiovisual e a segunda uma dramaturgia 
teatral – também que a série possui uma criação narrativa 
linear, enquanto a peça pertence à vanguarda experimentalista 
britânica dos anos de 1990. Da diferença, o que salta aos olhos 
e foi analisado no projeto de pesquisa, é o modo como a voz do 
suicida se presentifica mesmo após a morte de quem passa ao ato 
naqueles restos que deixa como um signo eterno, como articula 
Lacan ([1957-58] 1999) em seu Seminário 5. Ou seja, o suicida 
é um que permanece enquanto efeito de linguagem para seus 
entes pois diante do Real que sua morte instaura – a perplexidade 
frente ao ato, os questionamentos, o non sense – o único modo 
de tentar reconstituí-lo à vida é através de uma saída linguageira.

O que observou-se no decorrer da pesquisa é que as 
vicissitudes da relação da voz com o inconsciente produzem 
implicações diferentes em cada um dos documentos analisados. 
Na série, é a uma voz simbolizada que a personagem Hannah Baker 
atende quando marca encontro com a morte. Voz do Supereu 
que a conduz a um gozo mortífero e que Lacan sublinha como a 
instância que marca “o imperativo do gozo: goze!” (LACAN, 1972, 
p.10). Na busca do gozo, o que este sujeito encontra é a morte. Já 
na peça de Sarah Kane, a voz não barrada por um limite instituído 
no simbólico, é vivenciada no Real como uma intrusão tormentosa 
para qual a única saída, o único modo de silenciamento também 
é a morte.

Neste artigo interessa debater as inflexões, a angústia 
e a passagem ao ato como produtos no inconsciente de uma 
articulação entre o registro do Real, despedaçado e impossível 
de se apreender e o Objeto a causa de desejo, na peça de Sarah 
Kane.  Para tanto, é preciso conhecer um pouco da escritura aqui 
tratada, bem como de sua autora e como a voz e o conceito do 
mais-de-gozar debatido por Jacques Lacan são tratados na teoria 
psicanalítica. Por fim, a análise aqui apresentada transita entre as 
possíveis relações entre os temas citados, a dramaturgia de Kane 
e sua passagem ao ato. 
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1 sArAh kAnE nA TuA FuçA!

Com o intuito de contextualizar o leitor em prol da 
compreensão sobre as cartografias de vivências que influenciam 
a obra da artista Sarah Kane é importante deter-se ainda que 
brevemente sobre sua biografia. Por isso é importante saber 
onde nasceu e viveu, por onde passou e como essas experiências 
influenciaram a recepção do público e crítica em relação a como 
sua vida e morte são percebidas em suas peças.

Sarah Kane nasceu no dia 3 de fevereiro de 1971 e cresceu 
numa pequena vila chamada Kelvedon Hatch, localizada no distrito 
de Brentwood, condado de Essex ao leste da Inglaterra. Sua mãe 
era professora e o pai jornalista do conhecido tabloide inglês 
intitulado Daily mirror. A família era adepta do cristianismo e de 
acordo com seu único irmão, Simon, na adolescência Sarah Kane 
tornou-se uma evangélica ‘fervorosa’2. O tema da religiosidade e 
louvor a figura divina é posteriormente recorrente em suas obras 
e campo fértil para críticas veementes por parte da autora.

Estudante de notas regularmente acima da média na 
época em que estudava na Shenfield High School, uma instituição 
com um programa específico voltado para as artes performáticas, 
foi lá que começou a escrever seus primeiros poemas e contos 
curtos. Sob influência de professores de literatura inglesa e teatro 
foi encorajada a ler, escrever e atuar a partir de então dirigiu 
inclusive uma peça de William Shakespeare e a também “Oh! What 
a lovely war” de Joan Littlewood. Nos anos finais de seu estudo 
secundário, foi assistente de direção da peça “O urso” do autor 
russo Anton Chekhov3.

O contato fértil com o ambiente teatral firmado a partir 
das experiências escolares, conduziu Kane à continuação de 

2  Fonte: https://www.theguardian.com/books/2000/jul/01/stage . Acesso em 10/03/2019 
às 18h30m.
3  Fonte: http://www.iainfisher.com/kane/eng/sarah-kane-study-gr0.html .  Acesso em 
10/03/2019 às 18h43m.

https://www.theguardian.com/books/2000/jul/01/stage
http://www.iainfisher.com/kane/eng/sarah-kane-study-gr0.html
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seus estudos na área das artes dramáticas na Bristol University. 
Na faculdade, ela escreveu, dirigiu e principalmente atuava nas 
peças teatrais em que participou, porém desencantou-se com o 
trabalho como atriz pois começou a olhar para a atuação como 
uma “profissão sem força/poder” e também por não desejar ficar 
“à mercê de diretores dos quais não gostava” (CHRAMOSILOVá, 
2014, p.10). Terminou o curso no ano de 1992 e então foi em 
busca de aperfeiçoamento movida pelo desejo de começar uma 
carreira como dramaturga.

Logo que terminou a faculdade, em outubro de 1992 
ingressou no curso de pós-graduação4 em dramaturgia ministrado 
por David Edgar na Birmingham University.  Neste curso, além 
de começar seus primeiros esboços na dramaturgia, descobriu 
que não desejava ser pesquisadora, interessando-se mais pelo 
fazer prático do ofício teatral que pensava poder levar a novos 
limites com seu trabalho enquanto autora teatral. Como exame 
avaliativo ao final do curso, os estudantes deveriam apresentar a 
uma audiência convidada, 20 minutos de uma peça teatral inédita 
e de própria autoria. Para a finalização de seus estudos Sarah 
Kane preparou a cena de abertura de sua primeira peça “Blasted” 
que logo de cara chamou atenção do público e dos avaliadores e a 
levou a um convite da Royal Court Theater (RCT) em Londres para 
trabalhar junto a companhia. Na capital da Inglaterra a carreira 
profissional de Kane como dramaturga rapidamente deslanchou 
e após uma leitura da peça em 1994, ela estreou oficialmente em 
janeiro de 1995 no RCT para um público de quase 2.000 pessoas. 
(CHRAMOSILOVá, 2014).

A recepção de sua primeira peça por parte do público 
e crítica foi ambivalente. Enquanto alguns espectadores saíram 
ainda enquanto a peça era encenada e a grande mídia – incluindo 
longos debates em programas de TV da época – massacrou em 
suas críticas a violência posta em cena no RCT, nomes consagrados 
4  Master of Arts (MA), uma titulação que assemelha ao nível de Mestrado no Brasil mas 
que, no contexto europeu, é fornecida ao estudantes de humanidades, ciências sociais, 
linguística, história, comunicação, etc.
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como os dos dramaturgos Harold Pinter e Edward Bond deram 
suporte às propostas da jovem autora. 

Na verdade, como aponta Aleks Sierz (2001) o público e 
a mídia enquanto atores sociais tendem a chocar-se mais com a 
representação da violência do que com os atos de violência em si. 
É preciso entender que o contexto que serviu como mote para que 
Sarah Kane enveredasse a escrita dramática de “Blasted” para um 
cenário de extrema violência cênica foi o conflito desencadeado 
entre os anos de 1992 e 1995 e hoje conhecido como “Guerra da 
Bósnia”. Em entrevista concedida a Graham Saunders em 1995 
ela revela que estava escrevendo uma peça sobre um homem 
mais velho que estupra uma garota num quarto de hotel quando 
ao trocar os canais de TV se depara com uma reportagem sobre 
um ataque a cidade de Srebrenica onde uma idosa com o rosto 
sujo de cinzas clamava por alguma ajuda. Diante da cena, conta 
Kane que após tal comoção entrou em um dilema entre continuar 
a peça que estava escrevendo ou dar um novo rumo a escrita, 
caminho pelo qual optou (MEEK, 2014).

A violência como matéria-prima de trabalho em meados 
da década de 1990 não era exclusividade da verve artística de Sarah 
Kane. Na verdade, a autora faz parte de uma geração de artistas 
que viveram na Inglaterra após o período em que a conservadora 
Margareth Thatcher governou o país entre os anos de 1979 e 1990. 
Contemporânea de autores como seus amigos Mark Ravenhill, 
Harry Gibson e ainda Jez Butterworth, Caryl Churchill, Nick Grosso, 
Rebecca Pichard, etc, num movimento dramatúrgico que deu uma 
lufada de ar renovado ao teatro londrino nesta época e que ficou 
conhecido como In-yer-Face. 

Este termo cunhado pelo crítico Aleks Sierz (2001) 
ressalta o caráter transgressivo destes artistas que criavam suas 
dramaturgias tocando em temas como sexualidade, violência 
e morte. In-yer-Face é uma espécie de gíria cuja conotação é de 
difícil tradução exata para o português, porém é uma corruptela 
da expressão inglesa in your face – na sua cara, em tradução estrita 
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e livre – que pode apontar para algo descaradamente agressivo 
ou provocativo e que é impossível de ignorar ou evitar. Este tipo 
de expressão deriva dos locutores que narravam os esportes 
norte-americanos no meio dos anos de 1970 e dá a intenção de 
deboche, escárnio ou desprezo por seu oponente e, com o passar 
dos anos, é utilizada em situações em que o adversário é posto 
em alguma situação em que é pressionado de perto, cara-a-cara. 
Como uma enterrada muito potente em cima de um adversário 
no basquete, por exemplo. Ou seja, há neste tipo de situação 
o cruzamento ou violação de uma fronteira de intimidade para 
com o oponente. Uma possível aproximação deste sentido no 
português seria a expressão “na tua fuça”. Portanto, o termo 
In-yer-Face conota o modo provocativo e transgressor com que 
as situações expressadas pelas atrizes e atores de peças destes 
autores eram apresentadas ao público.

Sierz refuta em seus trabalhos outros termos cunhados 
na mesma época para este movimento de jovens dramaturgos, 
tais como Neo-Jacobeanism, New Brutalism e Theatre of Urban Ennui. 
Referindo-se ao batismo de um movimento artístico como uma 
escolha política, demonstra que fazer referência a um teatro que se 
pretende um novo modo de jacobinismo significa meramente ligar 
as criações contemporâneas à alguma tradição shakespeariana, 
no caso. Sobre não optar por referenciar estes trabalhos como 
New Brutalism, Sierz coloca que este termo apenas enfatiza a 
brutalidade e a violência que transparecem no decorrer de algumas 
cenas, mas que isto deixaria de lado cenas de profundo amor e 
carinho como ocorrem em algumas peças inclusive da própria 
Sarah Kane. Além do mais, a escola mencionada como brutalista 
é reconhecidamente ligada à Arquitetura e não às Artes Cênicas. 
Já Theatre of Urban Ennui (Teatro do Tédio Urbano em tradução 
livre) de acordo com o autor não seria um termo aceitável a um 
grupo de jovens extremamente combativos em seus processos de 
criações artísticas, i.e., não havia nada de entediante nos palcos 
ingleses àquela altura.
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Chramosilová (2014) coloca que os autores que escreviam 
no contexto do In-yer-Face eram produtores de um teatro da 
experiência, da experimentação, que se valiam de táticas chocantes 
e provocativas. O modo muitas vezes novo e não-usual com que 
as autoras desenvolviam suas dramaturgias transpareciam em 
aspectos como estrutura, tom, linguagem e imagens poéticas 
apresentadas em cena. O questionamento às normas morais, 
temáticas consideradas socialmente com tabus, acabavam por 
criar desconforto na plateia e era nítido em suas expressões e 
reações – em suas fuças – que sentiam que os artistas estavam 
invadindo seus espaços pessoais (idem). Como citado por Sierz 
(2001) a atitude do In-yer-Face era a de pegar os espectadores pela 
nuca e chacoalhá-los até que a mensagem a que se propunham 
fosse passada. O mote destas ‘mensagens’ eram muitas vezes 
temas como relações incestuosas, estupro, guerras, suicídios, 
crises de masculinidade, o que por muitas vezes embaralhava os 
limites da sociedade “alegremente ignorante” (idem), confrontando 
as pessoas, às vezes cenicamente questionando-as ou mesmo 
estimulando suas reações psicofísicas. 

Os encenadores destas peças do período também 
contribuíam em muito para o processo das táticas de choque 
que propunham as autoras e autores se sustentassem no palco. 
Cenas de nudez e sexo e completas exposições dos autores não 
eram raras. A própria Sarah Kane em sua peça “Cleansed” (1998) 
colocou no palco uma cena de transgenitalização da personagem 
Grace que também separava seus seios do tórax com uma 
faca. Outras cenas de violência que compunham a dramaturgia 
espetacular destas encenações traziam olhos sendo sugados 
para dentro dos crânios das personagens, injeção de heroína nas 
veias, membros sendo amputados, personagens estuprados e 
abusados sexualmente.

O que causa repulsa também fascina e este era o 
movimento que acontecia com parte do público que presenciava 
estes espetáculos de acordo com as fontes pesquisadas. Os textos 
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de Sarah Kane se valiam de tantas destas táticas que muitas vezes 
ao invés de interpretá-las erroneamente ou saltar a conclusões 
precipitadas é preciso revê-las ou lê-las repetidamente. Por vezes 
mobilizados emocionalmente a partir da experiência cênica que 
vivenciaram, de tão atordoado o público precisava menos de um 
tapa e mais de um colo como certa vez aludiu o crítico teatral David 
Nathan, propondo uma brincadeira entre os termos In-yer-Face e 
In-yer-Lap – o último podendo ser traduzido livremente como no 
teu colo. 

2 4:48 psychosis (UM SILêNCIO MUITO LONGO)5

Seguindo esta linha de interpretação sobre a obra de 
Sarah Kane, hoje a partir de um certo distanciamento do contexto 
em que suas peças foram escritas, alguns pesquisadores e 
comentadores de sua obra chegam a afirmar que o teatro de Sarah 
Kane seria não sobre a violência quase automaticamente ligada 
ao ódio e sim aquela que comumente é vista em seu par oposto: o 
amor. Ou a impossibilidade do amor. Como provoca ironicamente 
o autor francês Roland Barthes em sua obra “Fragmentos de um 
discurso amoroso” (2000) ao parear amor e catástrofe. 

A catástrofe amorosa está talvez mais 
próxima daquilo que se chamou no âmbito 
psicótico, de uma situação extrema, que é 
“uma situação vivida pelo sujeito como tendo 
irremediavelmente que destruí-lo”; a imagem 
foi tirada do que se passou em Dachau. Não 
será indecente comparar a situação de um 
sujeito que sofre de amor à de um prisioneiro de 
Dachau? Pode uma das ofensas mais incríveis 
da História se repetir num incidente fútil, 
infantil, sofisticado, obscuro, que aconteceu a 
um sujeito confortável, que é apenas presa do 
seu Imaginário? Essas duas situações têm no 
entanto isso em comum: são, ao pé da letra, de 

5  Alusão a primeira didascália do escrito 4:48 psychosis.
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pânico: são situações sem resto, sem troco: me 
projetei no outro com tal força que, quando ele 
me falta, não posso me retomar, me recuperar: 
estou perdido para sempre. (BARTHES, 2000, 
p.34-35)

É nesta tênue fronteira posta entre o amor e a catástrofe, 
impossibilidade e apaziguamento, pânico e prazer que Sarah 
Kane compõe aquela que seria sua última peça “4:48 Psychosis” 
entre os anos de 1998 e 1999. Uma escritura que deixa em aberto 
qualquer possibilidade de interpretação, haja visto que nela não 
há qualquer vestígio de narrativa que se possa aludir à tradição 
do drama clássico ou linearidades recorrentes em grande parte 
das produções de teatro, cinema ou TV. 

Por ser tão aberta e tensionar ao extremo as 
experimentações de linguagem até hoje este escrito conduz a 
múltiplos questionamentos e pesquisas, como inclusive a que é 
articulada neste artigo. Para Brncic (2006) a temática do suicídio 
que rasga constantemente as páginas do escrito pode ser analisada 
com as vivências pessoais de Kane nos anos recentes a sua morte. 
O frequente ingresso em internações em hospitais psiquiátricos, 
as três tentativas anteriores fracassadas de pôr fim a sua vida, as 
drogas, fármacos e ideações suicidas recorrentes quase que nos 
forçam a estabelecer logo de cara esta peça como um enorme 
bilhete suicida lançado ao público. Já Araújo (2016) prefere ir por 
outro caminho e analisa esta peça de Kane e as antecedentes 
dentro de uma lógica do que chama de tanatopoética, i.e., um fazer 
com a escrita a partir da morte. Para Araújo (idem) o suicídio e as 
questões relacionadas a ele servem como mote da construção da 
peça. 

Uma questão que vai ser recorrente na 
escritura de 4:48 Psychosis (2000) é o jogo 
de referências que a dramaturga realiza 
envolvendo especificamente as áreas clínicas 
da psicanálise e da psiquiatria, os seus modos 
operacionais e as suas articulações na escritura 
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que começa sem nenhuma identificação prévia 
ou informação acerca da única personagem 
existente, ilustrando assim a ideia defendida 
aqui anteriormente da personagem golem. A 
voz que lemos na primeira página e que nos 
conduz por todo o texto se dirige ao leitor/ 
espectador como um fluxo de pensamento 
em desintegração. Um Eu que não é unitário, 
mas cindido e fragmentado, se tornando em 
algumas passagens uma pluralidade de outras 
vozes em diferentes dimensões psíquicas, que 
parecem elaborar um processo esquizofrênico. 
(ARAÚJO, 2016, p.155-156)

Em uma entrevista concedida ao dramaturgo e professor 
Dan Rebellato no dia 3 de novembro de 1998, após falar de 
praticamente todo seu trabalho e peças, Kane é questionada na 
última pergunta da entrevista sobre em que estaria trabalhando 
no momento e passa a falar sobre “4:48 Psychosis”. Além de falar 
sobre sua percepção de que há uma linha de trabalho entre 
todas as suas obras, Kane diz claramente que aquela que seria 
sua última peça “é sobre um surto psicótico” (REBELLATO, 1998). 
A autora demonstra certo conhecimento e leitura sobre alguns 
temas caros à teoria psicanalítica quando diz também nesta 
entrevista que neste escrito tenta demonstrar o que acontece 
quando há uma cisão com realidade na psicose “até que você não 
saiba mais a diferença entre sua vida acordada e sua vida nos 
sonhos” (idem). Por fim, Kane acaba falando sobre o colapso entre 
as fronteiras da realidade que “formalmente, eu também estou 
tentando colapsar” (ibdem).

3 A VOZ COMO objeTo a nA passagem ao aTo

Esta multiplicidade textual que a última peça de Sarah 
Kane oferece, parece criar a partir de suas próprias palavras na 
entrevista a Rebellato (1998) um continuum onde há um jogo 
entre a realidade e o despedaçamento que transparece em uma 
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espécie de coralidade de vozes jorrada ao público por apenas uma 
alegoria em cena. Na teoria psicanalítica, é a partir da linguagem 
que o sujeito passa a constituir-se como eu e seja estabelecida a 
fronteira com o Outro e a voz é um elemento fundamental neste 
processo. É preciso que haja um Outro que libidinize o pequeno 
pedaço de carne oriundo da cena do nascimento para constituí-
lo, somente aí, como sujeito. Este movimento de subjetivação, 
contudo, também tem lá seus efeitos. Num tempo anterior a 
esta operação, haveria um sujeito do gozo (S), não-barrado e 
que ainda suporia o gozo de um Outro também não-barrado (A). 
Estas duas figuras só coexistiriam num plano mítico, anterior ao 
jogo de constituição, já que é a partir da relação com o Outro  

 que o sujeito ($) se constitui na falta e insere-se na corrida 
desejante. Como resto dessa operação cai o Objeto a, marca da 
impossibilidade de se obter o gozo pleno ao passo que, como 
adverte Lacan, “o gozo não conhece o Outro senão através deste 
resto, a” (LACAN, [1962-1963] 2004, p. 192).

Em seu Seminário 11, o analista francês concebe como 
Objeto a “algo de que o sujeito, para se constituir, se separou 
como órgão” (LACAN, [1964] 1985, p. 101). Um lugar de passagem, 
intermezzo, entrelugar já explorado por Freud ([1915] 1996) em 
seu artigo As pulsões e seus destinos, no qual compreende a pulsão 
como um território que está entre o psíquico e o somático.

Os objetos pulsionais se constituem então como uma 
parte do corpo que, em algum tempo, o sujeito acredita que 
já possuiu, mas perdeu. A partir de suas observações clínicas, 
Freud (1996) aponta como o objetos da pulsão oral e anal, o seio 
e as fezes, respectivamente. Ao introduzir mais duas instâncias 
pulsionais em seus estudos, Lacan marca o olhar como objeto da 
Pulsão Escópica e, da Pulsão Invocante, a voz. 

Enquanto objeto da pulsão, a voz é circunscrita ao real do 
corpo, um objeto em falta, caído, o que faz com que se ligue ao 
conceito de Objeto a instituído na obra lacaniana. Essa voz tomada 
em seu aspecto real nada tem a ver com aquela articulada aos 
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significantes enquanto representantes simbólicos na fala ou 
palavra. É a voz do infans (o que não tem acesso à fala) e que é 
perdida para que só então este emerja enquanto fala-ser. Para 
Maliska (2012) esta “relação da voz é primordialmente com o corpo 
ou mais exatamente com a incorporação do Objeto a, este objeto 
que não é um significante, mas que através de sua queda, através 
de sua falta, provoca e institui a cadeia significante.” (MALISKA, 
2012, p. 74).

O efeito de subjetivação que sucede a queda da voz 
enquanto Objeto a, contudo, só pode ocorrer na relação com 
a alteridade ou, como expõe Vivès (2012, p. 54), “o circuito da 
pulsão invocante implica a presença do Outro”. Isto é, para que o 
sujeito possa produzir seus próprios significantes, é necessária a 
presença do Outro que irá dar sentido aos balbucios, glossolalias, 
grito puro do infans. Somente dessa maneira esse grito puro 
torna-se grito para, i.e., endereçado ao Outro.

Contudo, para não ficar preso ao círculo narcísico do 
desejo do Outro, é preciso que, em algum momento, essa voz da 
alteridade seja silenciada, ensurdecida, para que o sujeito possa 
se constituir e entrar na cadeia de significantes. A esse tempo da 
subjetivação Jean-Michel Vivès denomina ponto surdo, “o lugar 
intrapsiquíco em que o sujeito deverá, após ter entrado em 
ressonância com o timbre originário, poder se ensurdecer a ele 
para falar sem saber o que diz, isto é, como sujeito do inconsciente” 
(VIVÈS, 2012, p. 49).

Se num primeiro momento o sujeito é chamado – 
invocado – a advir por meio da voz do Outro, há também o tempo 
de negar essa mesma voz para que não fique alienado à esta. 
Porém, esse percurso no circuito da pulsão invocante é complexo, 
tendo em vista que esse ensurdecimento não pode ocorrer de 
maneira física. Na pulsão escópica, o sujeito pode cerrar os olhos 
para não encerrar-se no desejo ao Outro. Já, na pulsão invocante, 
o infans lida com o único orifício que não se fecha no corpo, isto é, 
o ouvido. De modo que é necessária uma operação inconsciente 
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que faz com que a voz torne-se um dejeto do corpo, um resto, 
permitindo a constituição subjetiva.

O caminho entre o gozo vocálico e o desejo de tornar-
se portador de uma fala própria é árduo e, no mais das vezes, 
produtor de angústia. Quando o sujeito é ultrapassado pelo enredo 
– sempre ficcional – dessa Outra cena e aliena-se numa imagem 
especular, pode então entrar em conjunção com este pequeno 
nada, fantasiando-se ele mesmo de resto, de coisa que pode vir 
a cair, ou seja, como o próprio Objeto a. Ponto crucial para que o 
sujeito precipite-se na cena suicida e que conduz o sujeito àquilo 
que Lacan designou como passagem ao ato. No Seminário 10, 
Lacan chama ainda atenção para o fato de que as cenas suicidas 
quase sempre fazem semblante à uma reencenação da queda. 

Não é à toa que o sujeito melancólico tem 
tamanha propensão, e sempre realizada com 
rapidez fulgurante, desconcertante, a se atirar 
pela janela. Com efeito, na medida em que nos 
lembra o limite entre a cena e o mundo, a janela 
nos indica o que significa esse ato - o sujeito 
como que retorna à exclusão fundamental em 
que se sente. O salto é dado no exato momento 
em que se consuma, no absoluto de um sujeito 
de quem somente nós, os analistas, podemos 
ter uma ideia, a conjunção do desejo com a lei. 
(LACAN, [1962-63] 2004, p.124)

Chama atenção porém o fato de que ainda, muitos 
suicidas conseguem extrair desta cena da queda um mais-gozar 
que toma forma nos recados, bilhetes, formas epistolares ou 
gravações audiovisuais produzidas por alguns destes encenadores 
da própria morte. Ao cair, o suicida ao passo que julga ser coisa 
nenhuma, também fantasia que pode então tornar-se um signo 
de algo para um outro. Lacan também indica que “é precisamente 
a partir do momento em que o sujeito morre que ele se torna, 
para os outros, um signo eterno, e os suicidas mais que os outros.” 
(LACAN, [1957-58] 1999, p.254). Ou seja, algo ainda resta como 
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voz nas cenas em que o sujeito – caído como a – deixa resíduos de 
um grito endereçado ao Outro.

“NADA É PARA SEMPRE (FORA O NADA)”6

Por favor não fiquem me cortando pra 
descobrir como eu morri

Eu vou contar como morri 
Cem Lofepramina, quarenta e cinco 

Zopiclona, vinte e cinco Temazepam, e vinte 
Melleril 

Era tudo o que eu tinha 
Engolido 
Cortada 

Enforcada 
Está acabado (KANE, 2017, p.42-43)

Neste excerto da obra 4:48 psychosis, Sarah Kane conta 
através da alegoria cênica que criou em sua dramaturgia os 
meios pelos quais tentou matar-se em fevereiro de 1999. De 
fato, o coquetel apresentado na peça foi ingerido pela autora 
em uma primeira tentativa sem sucesso de vir à óbito. Kane 
foi encontrada por uma colega, que a encaminhou ao serviço 
médico de emergência. Levada ao King’s College Hospital, acabou 
sendo salva num primeiro momento após o procedimento de 
lavagem estomacal. Recebeu a visita de parentes e amigos, mas 
em momento em que a equipe de enfermagem a deixou só no 
quarto, Kane tratou de ir até a lavanderia do local e lá enforcou-se 
com um cadarço de tênis. 

Com o suicídio, Kane pôs fim a um ciclo de ao menos 
dois anos de um quadro de melancolia e anorexia, tendo vários 
episódios em que foi internada em hospitais neste ínterim. De 
acordo, com seu colega e dramaturgo Mark Ravenhill, Kane já 
havia algum tempo em que Sarah Kane vinha perdendo a alegria 
de viver e tinha constantemente pensamentos suicidas. Ravenhill 
também discorda do movimento que a crítica faz ao ler 4:48 
6  Trecho de “4:48 Psychosis” de Sarah Kane.
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psychosis como um bilhete suicida. É verdade que ao cometê-
lo, Kane deixou alguns bilhetes e notas para amigos e colegas. 
Inclusive, para sua agente Mel Keynon, deixou junto da última 
peça o seguinte aviso: “Faça com ela o que quiser, mas lembre-se 
– escrevê-la me matou!”7 (CHRAMOSILOVá, 2014)

Este grito endereçado ao Outro transparece em outra 
passagem de “4:48 Psychosis” em que este laço com o Outro 
também é enfatizado por Sarah Kane: “pra ganhar a afeição do 
desejado Outro; pra aderir e me manter fiel ao Outro; pra gozar 
experiências sensuais com o catexizado Outro” (KANE, 2017, p.36). 
Aventa-se aqui a possibilidade de que Kane possivelmente tenha 
entrado em contato com obras que transitaram entre a Psiquiatria, 
a Psicologia e a Psicanálise para compor seu escrito porém, o que 
importa aqui é perceber na fala da alegoria criada por Kane, ao 
menos no nível linguageiro, esta busca por estabelecer laço. É 
interessante pensar que ao falhar o laço com o Outro, é com o 
laço em si – o cadarço – que Kane estabelece laço com este Outro 
que lhe habita.

Um último aspecto interessante é que advém da 
entrevista concedida a Dan Rebellato está em pequeno pedaço 
de papel disponibilizado em forma de imagem escaneada pelo 
entrevistador em seu site pessoal. 

7  Livre tradução feita pelo autor, no original: “Do with it what you will, just remember – 
writing it killed me!”.
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Para Kane, cada uma de suas obras pode ser dividida 
entre o que ela chamava plot (o que se via em cena, ou seja, o 
texto espetacular) e a story (o paradigma ficcional, o mundo da 
imaginação criativa do autor”. Na imagem, observa-se no topo o 
desenvolvimento da dramaturgia da peça cleansed (1998). A linha 
horizontal cortante, representa para a autora o que o público 
vê nesta peça, algo retilíneo, que atravessa uma só direção, 
monocórdico. Já a linha do universo ficcional é recheada de altos 
e baixos e, mais além, é nestes momentos de rebaixamento 
da narrativa que a violência textual transborda. A inclusão do 
esquema dramatúrgico de “Cleansed” é importante neste desenho 
para se diferenciar da peça “4:48 Psychosis”.

Nesta, o que pode-se observar no desenho é que há 
um abismo entre o universo ficcional e a concretude da cena. O 
primeiro é representado por um círculo fechado, quase perfeito. 
Já o texto espetacular é desenhado como uma série de pequenas 
fagulhas desconectadas entre si. Como provocação derradeira, 
este autor observa a estruturação ternária que transparece no 
desenho de Kane. Estruturação esta que faz semblante as três 
categorias de conceituação da dimensão inconsciente do sujeito 
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e abordada por Lacan mais fortemente a partir de 1953 em sua 
conferência “O simbólico, o imaginário e o real”. 

Estes três registros, que não podem jamais se 
desembaraçar – a não ser para fins didáticos – e que promovem 
efeitos quando de seus arranjos e desarranjos na psiqué do sujeito. 
Deste modo, o Simbólico seria o registro em que a Lei marcada a 
partir do Nome-do-Pai lança o sujeito aos efeitos da linguagem. Já 
o Imaginário configura-se como o apaziguamento que realidade 
do cotidiano promove quando do processo de subjetivação ocorre 
a conformação do Eu no Estádio do Espelho. Por fim, o registro do 
Real marca a impossibilidade, o despedaçamento, a falta.

Voltando ao desenho, parece que as estruturas 
dramatúrgicas propostas por Kane em “Cleansed” e “4:48 Psychosis” 
guardam semelhanças – ainda que meramente pictóricas – com 
o entendimento lacaniano da estruturação psíquica do sujeito 
em seu conhecido Nó Borromeano. A linearidade cortante em 
“Cleansed” alude ao corte da castração promovido no registro 
Simbólico. Já em “4:48 Psychosis” há de um lado a narrativa ficcional 
que tenta acalmar, unir, espelhar a realidade em uma unidade 
concisa representada pelo círculo – um furo que também bordeja 
o Gozo – e por outro lado, o completo despedaçamento do Sujeito 
que transborda no non sense, catástrofe e impossibilidade da 
cena. Em meio a este embate entre a ordem da Lei, a falsidade da 
realidade imagética e o impossível da angústia Real a única saída 
de cena encontrada por Kane foi fantasiar-se de nada. É assim 
que permanece “para sempre” em escritos que tentam apreender 
o impossível de sua morte e obra.
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CORPOS INTERDITADOS: 
DO IMPOSSÍVEL NO DISCURSO

Matheus França Ragievicz1

Universidade Federal do Paraná 

“NãO SE DIZ TUDO...”  

O velocista na pista, o soldado no quartel, o modelo na 
passarela, o menor2 “naturalmente” na prisão. A diferença entre os 
quatro corpos (do velocista, do soldado, do modelo e do menor), são 
os efeitos de evidência que recobrem cada um. Corpos constituídos 
em efeitos imaginários que os alocam em espaços determinados 
não apenas por gestos, vestimentas ou características físicas, mas 
pelos mecanismos que trabalham invisivelmente no social para 
que cada sujeito possa ou não estar numa pista, num quartel, numa 
passarela ou numa prisão. Normatizados, geridos e distribuídos, 
os corpos pertencem a universos discursivos (de)limitados. Nesta 
direção, em dissonância aos outros pares, o menor é um sujeito 
à parte, ou melhor, à margem. Os contornos que possibilitam aos 
sujeitos dizerem “eu sou sujeito!” são constantemente negados aos 
adolescentes que conflitam com a lei, acarretamento num processo 
de despersonalização de si (COLOMBO, 2006). Despersonalizado, 
o que restaria, portanto, do significante aos sujeitos encarcerados 
(menores), cujo corpo é desnudado, ausente e/ou contido, para 
poderem significar a morada da sua subjetividade? 

Partindo do corpus de pesquisa anterior3 buscamos colocar 
1  Doutorando em Estudos Linguísticos pelo Programa de Pós-graduação em Letras (PPGL) 
da Universidade Federal do Paraná – UFPR. Membro do grupo de pesquisa “Estudos do 
Texto e do Discurso: entrelaçamentos teóricos e analíticos – GPTD”. 
2  Colombo (2006, p. 75, grifos do autor) sugere que: “O termo menor foi incorporado pela 
sociedade e consagrado pelas ciências sociais e jurídicas com a significação de menino 
pobre, desarranjado da família, desviado e potencialmente bandido”. 
3  Trata-se da pesquisa que subsidia a dissertação de mestrado intitulada “Vozes que san-
gram, paredes que falam: da falha e do impossível no discurso”. A pesquisa contou com 
o apoio financeiro da CAPES, mais especificamente, com recursos oriundos do processo 
88882.181026/2018-01. 



362

em relevância um recorte não incluído no trabalho antecedente, 
isto é, o corpo como discurso, produzindo sentidos por/para 
sujeitos que se encontram privados de liberdade. As Sequências 
Discursivas - SDs recortadas no trabalho de análise são, deste 
modo, oriundas de encontros temáticos sobre cinema realizados 
no ano de 2018 com cinco adolescentes (Adrenalina, Bone, Boyka, 
paul Walker e Stifler – nomes escolhidos pelos participantes) que 
encontravam-se cumprindo medida socioeducativa de privação 
total de liberdade num Centro de Socioeducação - CENSE da região 
metropolitana de Curitiba. Os recortes expostos ao longo do texto 
partem, particularmente, de uma das atividades dos encontros 
que consistiu em relacionar as tatuagens dos participantes às dos 
personagens do filme assistido maps to the Stars (2014). Destacou-
se, no movimento interpretativo, a negação dos participantes 
em atribuir sentidos aos seus corpos, impondo uma censura em 
relação ao que podia ser dito. 

A partir do exposto, nos dedicamos neste artigo a 
compreender como, nas condições de privação de liberdade, o 
corpo dos sujeitos encarcerados produz sentidos. Consideramos, 
para tanto, que a condição de cerceamento de liberdade (ou medida 
socioeducativa) é atravessada por um impossível de dizer, isto é, 
há um silêncio imposto enquanto política da palavra (censura) 
(Orlandi, 1995), em cada tomada de palavra dos adolescentes 
encarcerados. O corpo, enquanto materialidade do processo 
de produção de sentidos, está imbricado de sobremaneira no 
atravessamento deste impossível. 

 Portanto, inscritos na Análise de Discurso (AD) 
de orientação pecheuxtiana, lançamos luz a enunciados que, 
pela gestualidade de sua formulação, enlaçam o imaginário 
como elemento constitutivo para poder dizer ou, melhor, não 
dizer o corpo. Destacamos que para tomada teórico-analítica 
consideramos os trabalhos de Orlandi (1995, 2016), Leonel de 
Souza (2010) e Azevedo (2013). A partir dos autores, passamos 
a compreender o corpo enquanto objeto simbólico que produz 
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sentidos. Também, aportando das contribuições dos autores 
mencionados, procuramos tecer nosso gesto analítico instado 
frente às SDs mobilizadas, demonstrando como a gestação 
do corpo em condições de privação de liberdade acarreta 
consequências no modo de dizer e ser sujeito.  

1 “...UMA ESCRITA QUE ousA DIZER SEU NOME...” 

 Sob o título de “Cinema e(m) leitura” realizamos 
encontros temáticos com adolescentes que, por ocasião de infração 
grave, foram sentenciados a cumprir medida socioeducativa de 
privação total de liberdade em um CENSE da região de Curitiba. 
Os encontros foram gravados e, posteriormente, transcritos. 
Algumas das atividades dos encontros consistiam na apreciação de 
longas-metragens e, em sequência, em discussões guiadas sobre 
elementos da narrativa fílmica. Foram levados aos adolescentes, 
desta forma, alguns títulos para que estes pudessem escolher 
quais assistiriam. Uma sinopse acompanhada de uma imagem 
da obra serviu de apoio à seleção, além dos questionamentos 
dirigidos ao pesquisador sobre os filmes disponíveis. As obras 
inicialmente selecionadas para escolha dos adolescentes, tiveram 
um ponto de convergência: a temática do cinema presente, 
em alguma medida, na narrativa. Assim sendo, uma das obras 
escolhidas pelos adolescentes foi maps to the Stars (2014), que 
retrata as relações hollywoodianas a partir dos bastidores. No 
filme, os interesses financeiros, uso abusivo de drogas, o desejo 
pela visibilidade e pelo poder são constantes, assim como a carga 
narrativa que desnuda as fragilidades íntimas dos personagens 
num batimento entre loucura, vingança e fama. Após a exibição, 
sem antes o filme causar alguma confusão nos participantes, o 
pesquisador organizou uma dinâmica de interpretação. Extraindo 
do filme imagens de algumas cenas relevantes, pediu para que os 
adolescentes relacionassem a imagem ao filme, descrevessem a 
cena, produzissem um juízo sobre o material em sua posse, etc. 
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Uma das imagens recortadas do filme é a seguinte: 

Recorte I - Prospero Pictures & SBS Productions (2014)

Fonte: <www.moviestillsdb.com>

A imagem retoma o momento em que o personagem Benjie 
(na foto) tem uma alucinação. Após a visita a uma fã hospitalizada 
que está num estágio avançado de comprometimento do seu 
corpo, causado por uma doença degenerativa, Benjie tem uma 
alucinação com a menina. Na imagem, está o momento em que a 
personagem aparece ao menino. Em seu braço, notam-se várias 
tatuagens: estrelas, lua, linhas adornadas.  Durante a exibição, um 
dos adolescentes (Bone) se questionou sobre as inscrições gráficas 
no corpo da alucinação. Aproveitando a abertura, o pesquisador 
selecionou a imagem que retoma o momento de indagação do 
personagem. 

Ao participante que havia questionado a consistência 
dos símbolos (Bone), o pesquisador estimulou-o a responder a 
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perguntas como: O que significam as tatuagens? Qual seu sentido? 
Como se relacionam ao filme e aos personagens? E, por fim, a 
pergunta que possibilitou o recorte discursivo que trazemos aqui: 
As tatuagens da personagem são iguais as suas? Da pergunta, 
surgem os desdobramentos em sequência. 

2 “...Há UM IMPOSSÍVEL DE DIZER...” 

Da pergunta e a discussão que ela incitou no grupo, 
chegamos à SD1. Por meio dela, apreendemos o funcionamento 
imaginário, no qual o pesquisador e seu material de pesquisa 
(o gravador) passam a constituir, na relação de interlocução, a 
presença de uma ordem que restringe o dizer, isto é, faz funcionar 
o impossível de dizer. A seguir, a sequência: 

sD1
BOYKA: Qual que é a tua [tatuagem], o que 
significa tua tatuagem? ((apontando para uma 
parte do corpo de Stifler))
STIFLER: Ah, jamais mano! Tem um gravador 
falando aí, depois eu falo. Tem um gravador aí, 
tá loco?!  
[...]
STIFLER: Vou ficar falando cara, o gravadorzinho 
falando aí  

O diálogo, ainda que breve, é incapaz de reduzir os 
efeitos que estão circunscritos no movimento que a significação 
se desenha. Primeiro, Boyka questiona Stifler sobre o sentido das 
tatuagens que estão grafadas no corpo deste último. Na sequência, 
no entanto, Stifler volta-se irredutível quanto ao atribuir sentidos 
às tatuagens e, por consequência, explicitar o modo que seu 
corpo se textualiza. Para compreender as dimensões que estão 
implicadas no diálogo, a saber, o imaginário, o impossível de dizer 
e o corpo como objeto discursivo, começamos enlaçando ao 
mesmo passo, teoria e fatos de linguagem. 

Para Pêcheux (2009, p. 81, grifos do autor): “[...] o que 
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funciona nos processos discursivos é uma série de formações 
imaginárias que designam o lugar que A e B se atribuem cada 
um a si e ao outro, a imagem que eles fazem de seu próprio lugar 
e do lugar do outro”. Na teoria do discurso, partindo do quadro 
da psicanálise lacaniana (FERREIRA, 2001), o imaginário passa 
a compor as próprias condições do dizer, isto é, reconhecendo 
o lugar do outro, dizemos, calamos ou assentimos partindo da 
projeção que possuímos do lugar que nos é atribuído e do lugar 
que fazemos do outro no processo de interlocução. O imaginário, 
desta forma, “[...] impede ao sujeito reconhecer sua determinação 
pelo inconsciente e pelo interdiscurso [...]” (SILVA, 2010, p. 37). 
Sendo assim, o dizer é sempre efeito da relação imaginária 
que conjuga o locutor, o interlocutor e o referente do ato de 
interlocução. 

Direcionando o olhar à SD1, podemos aferir que o gravador 
faz trabalhar, por um efeito imaginário, o perigo de expor um 
dizer sobre o corpo que possa indiciar o sujeito da locução. Este 
efeito é determinado pela relação dos sujeitos participantes da 
pesquisa com o pesquisador e com o gravador. Ressaltamos que 
o CENSE faz parte das instituições do Estado que compõem o que 
Althusser denomina como Aparelho Repressivo de Estado (ARE). 
No escopo da teoria do Estado, Althusser dirá que o ARE funciona 
sumariamente pela violência e secundariamente pela ideologia. 
Portanto, além das implicações que o processo de interpelação 
pode resultar, a violência passa ser um outro imaginário que ganha 
forma e força física no CENSE. Ao apontar que há “um gravador 
falando”, Stifler faz uso do verbo falar para modificar a ação que 
confere, pelo uso do nome “gravador”, ao verbo gravar. A troca 
do verbo gravar (registrar) pelo do verbo falar (dizer) faz trabalhar 
o nome, no nível metafórico, como dotado de agentividade. O 
gravador passa a ser um outro que fala e, portanto, pelo registro, 
pode capturar os adolescentes pelo que dizem. 

Em trabalho anterior (RAGIEVICZ, 2019), defendemos 
que o processo de socioeducação busca apagar a identificação 
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dos sujeitos encarcerados a uma formação discursiva anterior 
ao CENSE para que estes, pela via estrita da violência (marca do 
ARE), possam se identificar com a(s) formação(ões) discursiva(s) 
do CENSE. Se posta em relação ao enunciado de Stifler, podemos 
asseverar que o gesto de atribuir sentidos às suas tatuagens pode, 
de algum modo, ferir o processo socioeducativo e, portanto, o 
que a instituição socioeducativa espera que imaginariamente o 
participante diga da sua posição. Desta forma, tanto o gravador 
quanto o pesquisador representam o discurso institucional e, por 
isso, fazem trabalhar a onipresença do aparato repressivo que 
se empossa facilmente no ato de registrar o dito.  Retomando 
o “gravador falando”, se o adolescente apresentar verbalmente 
o significado das suas tatuagens, poderá habilitar o gravador a 
falar, no sentido de delação, o que não pode ser dito. Identificamos, 
portanto, o impossível de dizer e a severidade do funcionamento 
imaginário no processo discursivo instado na SD. 

Apropriando-nos da hipótese levantada por Milner (2012) 
do impossível de dizer, impossível de não dizer de certa maneira, na 
qual o linguista ao tentar acercar-se da lalangue deixa entrever 
que o (não) dizer, inevitavelmente, materializa-se na linguagem, 
ainda que hajam restrições subjetivas. De Milner, lançamos 
luz sobre o impossível de dizer aliando-o à noção de política do 
silêncio, proposta por Orlandi (1995). A interdição, tomada aqui 
como política do silêncio, consiste no “[...] fato de que ao dizer 
algo apagamos necessariamente outros sentidos possíveis, mas 
indesejáveis, em uma situação discursiva dada” (ORLANDI, 1995, p. 
75). Retomando os enunciados da SD, “Tem um gravador falando 
aí, depois eu falo. Tem um gravador aí, tá loco?!”, há a reiteração 
do aí com valor de advérbio de lugar na mesma formulação. Este 
aí pode significar o CENSE como lugar de impedimento, para além 
do que é imediatamente remetido por Stifler, isto é, o gravador 
na sala dos encontros. Enquanto situação discursiva específica, a 
privação de liberdade no CENSE se produz na interdição do que 
não se pode dizer. Desta forma, há uma proibição que salta no 
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diálogo sem se produzir de outra forma, ou seja, Stifler se depara 
com a interdição e, no eixo linguístico, a indicia para não enunciar o 
seu corpo. Reiterando que não pode dizer “Vou ficar falando cara, 
o gravadorzinho falando aí”, o sujeito não apaga os sentidos sobre 
seu corpo, porém, impede que este seja significado, deixando, no 
lugar do que é estancado, um significante em falta. No entanto, o 
que os traços que se inscrevem no seu corpo teriam de perigoso 
à socioeducação? O que se textualiza no corpo que não pode ser 
significado pelo sujeito, apesar de irremediavelmente inscrito 
nele? O que o gravador não pode ouvir, para não poder falar? 
Como o corpo pode, dividido e interditado, produzir sentidos? 

Ainda que seja impossível de dizer é, igualmente, impossível 
de não dizer de certa maneira. Ainda que no regime discursivo haja 
a presença da interdição, as tatuagens continuam marcando o 
sujeito, não podem ser apagadas facilmente da sua pele, nem 
da escrita que a toma. Conforme Azevedo (2013, p. 109): “[...] a 
tatuagem, em sua forma material, é a inscrição de um sujeito 
que busca preencher (seus) vazios que, não obstante, são 
constitutivos de sua condição de ser sujeito”. O participante, cujas 
tatuagens foram feitas anteriormente ao cumprimento da medida 
socioeducativa, traz marcas no seu corpo da busca de preencher a 
falta constitutiva da subjetividade (vazios) e, que por consequência, 
se fazem caracterizadas pela identificação do sujeito a uma 
formação discursiva. Dito de outro modo, se o que permitiu ao 
adolescente cumprir a medida socioeducativa foi sua inscrição no 
crime, por consequência, o que não pode ser dito provavelmente 
está relacionado a essa experiência anterior ao CENSE, inscrição 
inapagável do corpo. Não se apaga o corpo como se apagam as 
palavras. As marcas continuam presentes, produzindo sentidos, 
ainda que na ordem da formulação haja interdição. A veemência 
da negação do participante, suscitada pelo funcionamento do 
imaginário, também está ligado ao grau em que o regime de 
significação pela interdição não pode tocar: o que está inscrito 
no corpo. Tenta-se negar o dizer, mas os sentidos continuam 
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amontoados, grafados, traçados em tinta, escorrendo pelo corpo. 
Nesse sentido, as contribuições de Azevedo (2013, p. 46) seguem 
nodais: “[...] é pela escrita que os sujeitos inscrevem gestos de 
pertencimento a um grupo, uma “tribo”, uma comunidade ou 
uma nação”. Se vista desta perspectiva, o corpo do sujeito apesar 
de sequestrado pelo aparelho repressivo continua marcado pela 
identificação a sua tribo, isto é, o sujeito segue identificado com o 
crime. Inscrição interditada, mas não apagada. Aí reside o perigo 
do gravador falar. 

Como objeto simbólico na teoria do discurso, o corpo 
“[...] à semelhança do processo de constituição do sujeito [...] é 
duplamente afetado (pela ideologia e pelo inconsciente) e sofre 
processos de individuação pelo Estado e pelos discursos [....] o 
modo como o Estado irá individuar o sujeito fica marcado em seu 
corpo” (2013, p. 106). O corpo dos sujeitos encarcerados é gerido 
pelo Estado na busca de se individuar tudo que seja possível: 
gestos, olhares, palavras, escrita. Inscrita na carne, a tatuagem 
que contém traços da identificação anterior não se individua, 
restando ao sujeito o paradoxo da socioeducação: dizer o que 
a instituição espera que se diga ou dizer o que não se espera e 
pagar o preço da traição ao ritual. Ainda que pela via da violência 
o corpo seja reprimido, não é possível que este deixe de produzir 
sentidos. Vale ressaltar que, apesar da pendência às tatuagens, 
provavelmente há outras marcas no corpo dos adolescentes que 
são omitidas, sejam elas cicatrizes, feridas, consequências de 
situações de violência. Elas não deixam de estarem presentes, 
mas não podem ser discursivizadas diante do objeto falante. O 
corpodiscurso, desta forma, é momentaneamente tomado de 
silêncio, fazendo da carne, apenas tecido biológico e o que a tenha 
marcado, mero rabisco. 

Lançando luz sobre o modo como o corpo se torna 
discurso, Souza (2010) defende a noção de corpodiscurso. Para 
o autor, há, num primeiro estado, apenas carne (no sentido 
biológico). Da incisão da ideologia e do inconsciente na carne que 
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o corpo se faz, com suas marcas, inscrições e cicatrizes. Para o 
autor: “A carne, devido ao seu status de real do corpo, que resiste 
à discursivização absoluta, contribui para a singularidade do 
sujeito, permitindo que a pensemos como o fator antecipatório 
daquele “eu sou”, que se dará como efeito ideológico elementar 
althusseriano” (2010, p. 5). A carne não é discursivizada plenamente, 
nem o corpo é completamente assujeitado. Voltando-nos à SD1, 
o corpo que passa a ser objeto do aparelho repressivo é colocado 
na voluntariedade forçada de tornar-se espelho das boas práticas, 
do bom sujeito, do sujeito dócil e submisso à ordem da instituição. 
Não há espaço para outro corpo que não o corpo domado, preso, 
arrestado. Um outro corpo, marcado pelo que não pode ser dito, 
só pode existir no silêncio. Ninguém pode escutar sobre ele, para 
que não haja coação, sanção. Interdito, o corpo passa ser clivado 
por algo poroso que o mantém submetido à detenção e ligado 
ao que está antes do CENSE. Esse antes é a forma que toma o 
impossível, em sua potência simbólica. Somente num depois, sem 
nada que possa falar o que o participante diz, que os sentidos 
podem deixar o recuo para se debruçarem no discurso. Corpo do 
encarceramento, aos olhos da instituição, o corpo detido continua 
posto às formas de completude, de fechamento e de univocidade 
que se espera dele: sem outros indesejáveis que firam o processo 
de socioeducação ou o façam falhar. Como se fosse um processo 
que já não nascesse falho... 

3 “...AS PALAVRAS ESTãO SEMPRE EM FALTA COM ALGUMA 
COISA...”  

Partindo do pressuposto do corpo como corpodiscurso 
(SOUZA, 2010), corpo simbólico, produzido em um processo “[...] 
de significação, onde trabalha a ideologia, cuja materialidade 
específica é o discurso” (ORLANDI, 2016, p. 85), buscamos 
compreender um corpo em falta com a significação. Um corpo 
re-vestido de sentidos, normatizado, gerido e administrado por 
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um regime de privação de liberdade que não deixa espaço para 
algo além da interdição da palavra e da presença onipresente da 
punição. O corpo suscitado na SD1 não deixa de não se inscrever no 
impossível para produzir sentidos, fazendo do silêncio, da palavra 
que não pode ser dita, a instância em que o corpo e as marcas 
que nele estão inscritas, como as tatuagens, sejam perfiladas pela 
impossibilidade de significar.  

Recusando-se a atribuir sentidos ao seu corpo, o sujeito 
da SD1 faz trabalhar o imaginário “sobre” o pesquisador (filiado ao 
discurso institucional do CENSE), em que o gravador (objeto falante) 
passa a poder comportar um dizer que, na constituição do sujeito 
encarcerado, deve ser interditado. O gravador pode vir a falar de 
algo que não é possível ao sujeito nas condições de produção em 
que está inserido (privado de liberdade). Desta forma, dizer do 
corpo passa a (não) ser dito na relação imaginária estabelecida 
pelo sujeito em relação a si, ao objeto da interlocução e sobre o 
outro que está onipresente. A partir do funcionamento imaginário 
do gravador que fala podemos compreender que o corpo, 
enquanto efeito de sentido, possui no discurso de adolescentes 
privados de liberdade, traços específicos da interdição que (não) 
dá nome ao impossível, num processo de subjetivação permeado 
pela violência e pela repressão, haja vista as condições em que o 
discurso é produzido, isto é, no interior de um ARE. 

Porém, mesmo que haja um impossível de dizer, há o 
efeito de furo na linguagem, que possibilita ao sujeito vazar algo da 
sua subjetividade, ainda que seja no silêncio das palavras ou na 
reiteração de uma condição que não permite dizer. Assim funcionam 
os enunciados de Stifler, voz coletiva dos outros participantes, 
quando se recusa a enunciar o próprio corpo. A materialidade 
dos traços gráficos que falam nele, a partir de suas tatuagens, são 
recobertos ao mesmo tempo por uma impossibilidade de dizer e 
por uma impossibilidade de não dizer de certo modo. O “depois”, 
portanto, torna-se a temporalidade em que, não havendo quem 
possa falar (o gravador e/ou o pesquisador), um retorno ao que 
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está antes da privação de liberdade pode tomar o presente do 
acontecimento.  

 Os traços gráficos (tatuagens) na carne, como buscamos 
demonstrar, são compostos por efeitos ideológicos que delatam 
os modos do sujeito se subjetivar em certas formações discursivas. 
Não há como apagar o passado, nem ignorar o presente, ainda 
que isto implique em jogar imaginariamente com quem venha a 
comandar o destino dos participantes. O silenciamento do corpo, 
portanto, passa a funcionar no modo como seu corpo deve e 
pode ser discursivizado no CENSE. Asseveramos com isso que o 
significado vinculado às tatuagens que o sujeito possui, pode estar 
ligado, partindo de nosso gesto de interpretação, à identificação 
com o crime, identidade anterior que não pode ser apagada 
porque está inscrita na carne, carne marcada. Assim, possuindo 
o corpo povoado de sentidos do crime, corpodiscurso, o sujeito 
esbarra na interdição e passa constituir seu corpo na memória do 
dizer, no impossível de dizer. Corpo gerido no ARE, que reprime 
e “liquida” a criminalidade em suas formas materiais ou “mata” 
tentando. 
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consiDErAçõEs iniciAis

O atual estudo é composto pela análise de formulações 
presentes em uma porta de banheiro no espaço universitário, 
mais especificamente no Centro de Letras e Comunicação da 
Universidade Federal de Pelotas (CLC). Esse local pode ser 
caracterizado como um âmbito fronteiriço, ou seja, pertencente 
a dois espaços diferentes, o privado, pois o sujeito encontra-se 
isolado dentro da cabine de banheiro, e o público, visto que essa 
cabine pode ser utilizada por toda a comunidade acadêmica. 

Pelo viés da Análise de Discurso (AD) de linha francesa, a 
qual tem como seu grande precursor o filósofo Michel Pêcheux, 
analisaremos três sequências discursivas retiradas de uma porta 
de banheiro feminino onde há uma discussão sobre o aborto. Com 
isso, ressaltamos alguns conceitos centrais a serem abordados, 
tais como a noção de Aparelhos Ideológicos de Estado (AIEs), 
descrito por Althusser (1975); o silenciamento e a censura, em 
Orlandi (1995); a noção de enunciado, discutido por Benveniste 
(1989); o estranhamento, em Ernst (2009); e ainda, o público e o 
privado em Souza (1997). 
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Ao pensarmos o objeto de estudo centrado na análise 
de formulações que se dão em um local como uma porta de 
banheiro, surge a necessidade de entender tal espaço, a fim de 
compreender de que maneira tais formulações são atravessadas 
de sentido. Com isso, questionamos: por que uma discussão sobre 
a prática abortiva, tema visto como um tabu perante a sociedade, 
emerge em um local, embora acessível a toda uma comunidade, 
salvaguardado da crítica e do preconceito, passando os sujeitos a 
se expressarem livremente?

1 ASSUJEITAMENTO: O SUJEITO INTERPELADO PELA 
iDEologiA

Louis Althusser (1985) defende que a ideologia interpela 
o indivíduo em sujeito. Entendemos que o sujeito, a sociedade e a 
língua são indissociáveis. A concepção de sujeito integra a noção 
de que somos seres assujeitados, estamos sujeitos à linguagem, 
à sociedade, aos discursos que perpassam nosso cotidiano. Os 
Aparelhos Ideológicos de Estado (AIEs), dos quais o autor nos fala, 
realizam-se nas estruturas político-ideológicas que correspondem 
às instituições públicas e privadas presentes em nossa sociedade. 
Como lugar onde a ideologia dominante institucionaliza-se, 
a partir das proposições teóricas de Michel Pêcheux (1988), 
podemos dizer que são relacionados, direta ou indiretamente, 
às formações discursivas, ou seja, às regiões discursivas que 
determinam o que pode, o que não pode, o que deve e o que não 
deve ser dito conforme determinadas condições de produção.  

De acordo com Althusser (1985), um dos AIEs considerado 
como dominante é a escola, visto que essa possui um papel 
fundamental na construção de vida dos sujeitos, conforme 
segue:   

Podemos então afirmar que a crise, de 
profundidade sem precedentes, que abala 
por todo o mundo o sistema escolar de tantos 
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Estados, geralmente acompanhada por uma 
crise (já anunciada no Manifesto) que sacode 
o sistema familiar, ganha um sentido político 
se considerarmos a Escola (e o par Escola-
Família) como o Aparelho Ideológico de 
Estado dominante, Aparelho que desempenha 
um papel determinante na reprodução das 
relações de produção de um modo de produção 
ameaçado em sua existência pela luta mundial 
de classes (ALTHUSSER, 1985, p. 81). 

Assim, compreendemos a universidade como parte 
do AIE escolar, que representa, em suma, uma das instituições 
reguladoras do sujeito e do discurso. Dessa forma, a universidade 
funciona como órgão reforçador no processo ideológico, de modo 
a fazer circular ou silenciar certos discursos. Com isso, percebemos 
que um conjunto de normas mais ou menos implícitas mantém-se 
presente no entorno dos espaços públicos da universidade, sendo 
que tal funcionamento, via formações discursivas, é responsável 
por determinar o que pode ou não ser dito nesses âmbitos.  
 
2 chEgAnDo Às porTAs DE bAnhEiros  

  
Para que possamos compreender a forma pela qual o 

espaço de banheiro é constituído e como os discursos figuram entre 
o dito e o não-dito, precisamos, primeiramente, compreender as 
portas de banheiro a partir de sua materialidade. Pois, conforme 
Orlandi (1995), os discursos, sujeitos ao silêncio, silenciamento 
e, até mesmo, à censura, são caracterizados por integrarem um 
âmbito fronteiriço.  

Como espaço físico, o banheiro feminino, situado no 
campus Anglo, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), integra 
o âmbito público, visto que toda a comunidade acadêmica que se 
identifica com o gênero feminino pode acessá-lo sem restrições. 
No entanto, uma cabine de banheiro figura no âmbito privado, já 
que o sujeito, ao adentrá-la, vê-se isolado.
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  As portas de banheiro representam uma fronteira 
entre as duas esferas, as quais estão em constante manutenção, 
visto que as usuárias do banheiro não são, necessariamente, as 
mesmas. Parafraseando Souza (1997, p. 55), compreendemos 
que tais discursos buscam formas alternativas de integrar o 
espaço público, pois tratam-se de espaços discursivos que se 
entrecruzam. O que inicialmente pertencia à esfera privada, 
adquire caráter público a partir do momento em que a cabine fica 
livre e pode ser usada por outrem.

Neste trabalho, buscamos analisar uma das portas 
do banheiro feminino, especificamente, selecionamos três 
formulações dentre os diversos escritos que nela figuram, 
manifestando-se, inicialmente, dois tipos de discursos, um a favor 
e outro contra a liberação do aborto. Ademais, é necessário dizer 
que, no espaço fronteiriço da cabine de banheiro, o sujeito não 
possui mais a necessidade de mostrar-se consoante às FD que 
constituem o espaço acadêmico público. Pois, em seu íntimo, 
dentro de uma cabine de banheiro, ele se encontra imune às 
críticas e aos comentários que normalmente o coibiriam, de 
modo que tal espaço proporciona-lhe uma “liberdade” para 
exprimir-se, sem que seja questionado diretamente, devido às 
suas formulações, preservando, assim, o seu anonimato. 

Isolado, percebemos que o sujeito realiza uma confidência, 
ao formular algo que não exprimiria em esfera pública. Ainda em 
Souza (1997), temos a definição do ato de confidenciar-se:  

 
O ato de escrever uma carta pessoal cumpre 
a regra fundamental do regime confidencial, 
que é de ser um ritual privado de interlocução, 
no qual o remetente revela-se sem se expor 
publicamente (SOUZA, 1997, p. 67).   

Assim como nas epístolas3, as escritas na porta de 
3  Souza examina o discurso do sujeito homossexual do movimento gay emergente entre 
1978 e 1984, por meio de cartas pessoais enviadas ao Somos Grupo de Afirmação Homos-
sexual que atuou em São Paulo e RJ, assim a partir da aproximação do discurso do sujeito 
confidente das epístolas, buscamos compreender o sujeito que realiza uma confissão ao 
se inscrever na porta de banheiro.
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banheiro propiciam ao sujeito um ambiente de salvaguarda. 
Isso se dá, pois, em ambas situações, não há uma interlocução 
instantânea, ou seja, as práticas discursivas não são produzidas 
em um mesmo momento. Dessa forma, discursos conflituosos 
entre si têm mais possibilidade de figurarem na interlocução.  

3 silEnciAMEnTo E cEnsurA

As formulações presentes na porta de banheiro estão 
sujeitas às ações do tempo e a própria ação humana, desse modo 
os escritos não são permanentes. Na materialidade da porta 
de banheiro, os escritos podem sofrer apagamento, rasura e 
sobreposição de elementos. Em seu livro As Formas do Silêncio, 
Orlandi (1995) nos fala sobre a diferença entre o silêncio e o 
silenciamento, visto que esse pressupõe a ação, ou seja, o “pôr 
em silêncio”. Também, vale dizer que o silenciamento pertence à 
ordem do não-dito, o qual nos mostra um processo de produção 
de sentidos silenciados no interior de cada FD (1995, p. 12). 

Ao considerarmos a universidade e sua função como 
parte do AIE escolar, notamos que, na comunidade acadêmica, 
existe um contrato estabelecido implicitamente. Conforme Orlandi 
(2009), o silêncio local pertence à ordem da política do silêncio, 
assim, diferentemente do silêncio constitutivo, o silêncio local 
pode ser compreendido como a interdição do dizer: a censura. 

De acordo com Weiss (2005), sobre corpo e subversão: 
“Enunciar o corpo imprime uma ordem de subversão e 
transgressão do sistema escolar (Weiss, 2005, p. única)”. O tema 
referente ao aborto é visto como um tabu em nossa sociedade, 
por abordar questões que dizem respeito ao corpo feminino, 
e, ainda, por discutir o direito de escolha das mulheres. Assim, 
em um espaço que se constitui, a um só tempo, pelo seu caráter 
público e privado, a censura é suscitada. 

Ao compararmos o âmbito escolar, como descrito por Weiss 
(2001), e o universitário, temos a presença de temas diferentes 
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nesses dois espaços, mesmo que ambos abordem questões 
referentes ao corpo. Predomina, nos banheiros escolares, um 
discurso escatológico, que se utiliza das portas de banheiro para 
a expressão do eu. No entanto, no objeto em análise, percebemos 
emergirem discursos com um posicionamento político, religioso, 
entre outros, os quais fazem relação à esfera social na qual os 
sujeitos estão inseridos. Dessa forma, questionamo-nos: por 
que um espaço em que normalmente há inscrições vulgares 
torna-se um local de resistência e discussão política, ainda que 
anônima?  

Notamos que as formulações presentes nas portas 
de banheiro constituem uma tentativa do sujeito, o qual 
frequentemente não possui espaço de fala em outros locais, 
revoltar-se diante de um sistema de normas e convenções sociais 
que permeia o âmbito universitário. Essa discussão sobre a prática 
do aborto nas portas de banheiro pode ser vista como uma forma 
de o sujeito rebelar-se contra a censura que permeia, de modo 
implícito, a esfera pública universitária e os demais espaços onde 
essa temática é interditada. Orlandi (2009) nos diz que a censura 
funciona do lado da opressão, de modo que: 

Proíbem-se certas palavras para se proibirem 
certos sentidos. [...] Há um aspecto interessante 
a observar em relação a esse mecanismo 
da censura. Como, no discurso, o sujeito e o 
sentido se constituem ao mesmo tempo, ao 
se proceder desse modo se proíbe ao sujeito 
ocupar certos “lugares” ou melhor, proíbem-se 
certas “posições” do sujeito (ORLANDI, 2009, p. 
78). 

 
Dessa maneira, compreendemos, a partir de Orlandi, 

que a censura se instaura no limiar entre diferentes discursos 
que figuram na porta. Ao se inscrever em determinada FD, o 
sujeito se identifica, assim “os processos discursivos se realizam 
necessariamente pelo sujeito, mas não tem sua origem no sujeito”, 
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é o que indica Orlandi (1995, p. 79), ao remeter-se à ilusão do 
sujeito estar na fonte do sentido (Cf. Pêcheux, 1988).

Conforme o que foi indicado anteriormente, interditado 
em outros locais do campus universitário, o debate esgueira-se, 
chegando às portas do banheiro. Isto é, conduzir a discussão a um 
local como esse, sob proteção do anonimato e livre de estigmas, 
torna-se um dos meios encontrados pelos sujeitos universitários 
de abordar um assunto que sistematicamente é apagado 
(censurado) em sala de aula, visto que, de acordo com a política 
do silêncio, ao escolher dizer algo apagamos necessariamente 
outros sentidos possíveis, e por vezes indesejáveis (ORLANDI, 
2009). 

Nas portas, o discurso é instaurado, já que não há outro 
espaço para fazer reflexões referentes ao corpo feminino e à 
prática abortiva, ou até mesmo, para enunciar o corpo, como 
indica Weiss (2005): 

Um local onde esses discursos são subvertidos 
e revertidos são os banheiros, pois oferecem 
em suas portas e paredes, painéis para a 
transgressão, um espaço para a reversão. 
Sendo assim, os banheiros se tornaram um 
espaço para o registro e abertura de práticas 
sociais interativas de fins comunicativos (WEISS, 
2001, p. única).

Com isso, percebemos que o local em questão, as cabines 
de banheiro, adquire outro uso, o que outrora servia apenas para 
demarcar dois espaços físicos, ou seja, a fronteira entre o público 
e o privado, torna-se um espaço de posicionamento político, 
construído para pensar questões referentes ao corpo. 

Uma outra característica dos diálogos instaurados nas 
portas, consiste na despreocupação em manter uma imagem 
positiva do eu (ERNST, 2005, p. 136). Sobre esse descuido da 
imagem do “eu” em relação ao “outro”, no caso de formulações 
indecorosas que figuram em portas de banheiros escolares, diz 
Ernst (2005):
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Trata-se, então, de refletir sobre um sujeito 
que se coloca numa posição contrária ao que 
usualmente é aceito, transgredindo as normas, 
num espaço onde a privacidade encontra-se 
preservada e a salvo da reação direta e imediata 
provocada pela rejeição e depreciação  de 
um possível interlocutor frente a enunciados 
indecorosos, fato que, num diálogo face-a-face, 
seria normalmente inevitável (ERNST, 2005, p. 
136).

Desse modo, as proibições preconizadas pelo AIE 
universitário não adentram o espaço velado da cabine de banheiro, 
emergindo, diferentes posições sobre o assunto abordado: o 
corpo e a prática abortiva. A seguir, a primeira sequência discursiva 
analisada que se manifesta contra a prática abortiva:  

SDR1: Ao invés de abortar, feche as pernas =)

Atentemos para os pronomes pessoais, os quais 
são divididos, por Benveniste (1989), entre as categorias de 
pessoa e não pessoa do discurso, correspondentes a 1ª e 2ª 
pessoa do discurso e a 3ª pessoa, respectivamente. O eu e o tu, 
considerados parceiros da enunciação, instauram a possibilidade 
da reversibilidade discursiva entre o enunciados; enquanto que o 
ele, categoria da não-pessoa, interdita a própria troca discursiva, 
pois se relaciona apenas com o próprio objeto do seu discurso, 
sem estabelecer relação com outrem.

 De acordo com Ernst (2005):

Aquele que diz “eu” só o diz em função de 
um outro que, na sua locução, será um “tu”.  
Para Benveniste, essa condição do diálogo é 
constitutiva da “pessoa” e implica reciprocidade 
e reversibilidade: o “eu” se torna “tu” e o “tu” se 
torna “eu”, o que não significa simetria (ERNST, 
2005, p. 135). 
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A SDR1 aborda questões referentes à prática do aborto, 
de modo a recriminá-la. Ao analisarmos a locução prepositiva ao 
invés de, utilizada logo no início da frase, notamos que ela é própria 
de um discurso que se constitui na tentativa de recriminar o 
posicionamento do outro. Essa ideia é reforçada pelo uso do verbo 
no imperativo feche, o que implica uma ordem do eu sendo dada 
diretamente ao tu, permitindo, mesmo que contraditoriamente, a 
reversibilidade discursiva. Ao mesmo tempo, o uso do imperativo, 
imprime um efeito autoritário ao discurso. 

Ademais, pensemos a alternativa indicada para evitar 
uma possível gravidez indesejada: feche as pernas, ou seja, não te 
relaciones sexualmente para não teres que abortar. Em resumo, 
se considerarmos o espaço em questão, tal censura é aplicada 
exclusivamente às mulheres, recrimina a prática do aborto e, 
também, ignora quaisquer outros métodos contraceptivos.     

Por outro lado, na região de fronteira, no limiar entre o 
público e o privado, notamos o embate acontecer por meio do 
tema da legalização do aborto – e não da prática abortiva em si. A 
seguir, a segunda sequência discursiva analisada:

SDR2: Enquanto esse debate acontece, mulheres 
morrem em abortos clandestinos. Legalização do 
aborto SIm!  

Se analisarmos o sintagma nominal abortos clandestinos, 
composto pelo substantivo no plural seguido de um adjetivo, 
notamos que, de acordo com Indursky (1997, p. 204), ele pode 
ser caracterizado como um adjetivo restritivo4. Nesse sintagma, 
percebemos que o adjetivo clandestinos, expressa-se como 
restritivo. Apresentado de maneira posposta ao substantivo, sua 
função é a de conferir ao substantivo um sentido não contido 
neste, o que pode ser pensado a partir das condições de produção 
referentes à forma precária como, normalmente, acontecem as 

4  Os adjetivos, conforme a autora, podem ser classificados em três categorias, adjetivos 
determinantes, explicativos e restritivos. 
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práticas abortivas, já que é uma prática ilegal. 
Podemos pensar no deslocamento presente na discussão, 

o sujeito da SDR1 faz uma censura à discussão, indicando uma 
urgência referente às práticas precárias de abortos clandestinos. 
A SDR em análise atenta não propriamente para o ato de abortar, 
mas para sua legalização.

Ao fazer uso da conjunção temporal enquanto, o 
sujeito discursivo introduz a ideia de duas ações que ocorrem 
em simultaneidade. Esse elemento, que admite dois fatos 
concomitantes, aponta a urgência do sujeito, ali inscrito, em 
indicar um problema de saúde pública, ou seja, os abortos 
clandestinos que resultam na morte de muitas mulheres. Ao final, 
percebemos que o sujeito reivindica a legalização da prática, por 
meio da palavra “sim” escrita em maiúsculo, junto do sinal de 
exclamação. Contudo, essa forma de escrita pode implicar um 
caráter impositivo à formulação.

Ainda na SDR2, há um atravessamento formado por 
posicionamentos diferentes, pois ao mesmo tempo que essa 
reivindica a legalização do aborto, ela desaprova o ato de debater 
tal assunto – enquanto este debate acontece, mulheres morrem em 
abortos clandestinos –, o que se configura como uma tentativa 
de interditar o debate, embora não necessariamente a posição 
contrária.

Assim, percebemos que a SDR1 e a SDR2, analisadas 
até este momento, estabelecem uma relação de conflito, já que 
uma se coloca contra o aborto e a outra sugere a legalização da 
prática, embora ambas funcionem ao lado da censura. Temos, 
nas sequências discursivas analisadas, uma disputa política, visto 
que ambas SDR sugerem uma possível solução ao problema de 
ordem pública, embora antagônicas. 

Na SDR2, figura uma posição-sujeito que reivindica o 
direito de as mulheres decidirem a respeito do próprio corpo, o que 
não acontece na SDR1. Ao refletirmos sobre a SDR1, percebemos 
que ela imprime um caráter ligado “aos deveres” que as mulheres, 
em uma sociedade patriarcal, teriam. Essa posição-sujeito pode 
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estar relacionada ao discurso religioso, o qual é, via de regra, 
contrário à legalização do aborto.

4 DEslocAMEnTo E conFliTo EnTrE os EscriTos

Conforme Orlandi (2007), em seu estudo sobre 
pichações, a respeito de caracteres incompreensíveis, uma forma 
de expressão singular é manifestada. A pichação, assim como 
as formulações em portas de banheiro, surge como uma forma 
de dar visibilidade a uma discussão que comumente é ignorada, 
podendo ser constituída propositalmente por uma grafia de traços 
distorcidos e não evidentes. Mesmo que o objeto deste estudo 
não equivalha ao caso das pichações descritas por Orlandi, já que 
as formulações em questão não são constituídas de caracteres 
inacessíveis, analogamente podemos aplicar as considerações 
da pesquisadora sobre pichações, ressalvadas as diferenças, ao 
debate sobre a prática abortiva, o qual é interditado em outros 
espaços universitários, adentrando em um espaço fronteiriço 
como o da porta de banheiro. 

Se pensarmos o local no qual as formulações se inscrevem, 
ou seja, o espaço fronteiriço, que assume características públicas 
e privadas, as portas de banheiro, e não o espaço público 
propriamente, percebemos as diferenças que existiriam se tal 
embate fosse travado em outro local, por exemplo, no auditório 
da universidade. Entre os espaços público e privado, os sujeitos 
expressam-se de diversas formas; talvez uma discussão como 
tal, em um espaço público, não oferecesse tamanha liberdade 
de expressão, justamente pelo auditório oferecer maior 
visibilidade, sendo este um local em que as posições encontram-
se passíveis ao julgamento do outro. Em outras palavras, ao 
mudarem as condições de produção do discurso, ainda que 
somente as circunstanciais, alguns temas podem ser silenciados, 
estabelecendo-se um contrato implícito que nega a própria 
existência do debate, já que sua abordagem em espaço público 
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poderia resultar em um confronto direto. 
Além disso, em uma discussão sobre o aborto, esperamos 

a emergência de, ao menos, duas posições: uma que se coloque 
a favor (SDR1) e outra que se coloque contra a legalização da 
prática abortiva (SDR2). Contudo, dos enunciados presentes nas 
portas de banheiros, retiramos outra sequência discursiva, que 
não corresponde a essas duas posições conflitivas entre si, o que 
gera um estranhamento. Vejamos:  

SDR3: Libere seus argumentos de outra maneira, 
não na porta!

Recorrendo novamente à Teoria da Enunciação de 
Benveniste (1989), na SD3, temos o uso do imperativo expresso 
pelo verbo libere, o que, como na SDR2, sugere uma intimação, 
pois o eu dá uma ordem direta ao tu. Dessa maneira, a relação 
estabelecida entre o “eu” e o “outro” permite a interação, o que 
instaura a reversibilidade na contradição mesma do autoritarismo 
que ressoa no uso do imperativo.

Ainda na SDR3 podemos pensar no efeito de 
estranhamento causado, já que o eu ali expresso pressupõe 
algo que não cabe naquela discussão, a preocupação do sujeito 
discursivo diz respeito ao ato de riscar portas de um espaço 
público. Para Ernst (2009), o estranhamento é: 

 
Uma estratégia discursiva que expõe o conflito 
entre formações discursivas e consiste na 
apresentação de elementos intradiscursivos 
– palavras, expressões e/ou orações – e 
interdiscursivos, da ordem do ex-cêntrico, isto 
é, daquilo que se situa fora do que está sendo 
dito, mas que incide na cadeia significante, 
marcando uma desordem no enunciado. Aqui 
se dá o efeito de pré-construído através do qual 
“um elemento irrompe no enunciado como se 
tivesse sido pensado antes, em outro lugar, 
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independentemente”, rompendo (ou não) a 
estrutura linear do enunciado (ERNST, 2009, p. 
05). 

Conforme Ernst (2009), podemos pensar o sujeito da 
SDR3, que possui como características a imprevisibilidade, 
a inadequação e o distanciamento daquilo que é esperado, 
emergir em uma posição para recuperar um conjunto de regras 
e preceitos que permeiam a sociedade, regras essas que haviam 
sido “esquecidas” ou, mesmo, suspensas devido ao anonimato 
que a cabine de banheiro proporciona.   

Percebemos que o discurso da SDR1, aquele que se 
manifesta contra a prática abortiva, e da SD3, que se posiciona 
contrariamente ao próprio ato de escrever nas portas dos 
banheiros, utilizam a categoria de pessoa, ou seja, esse fator 
permite aparentemente que um diálogo seja mantido. Contudo, 
ao analisar a reversibilidade discursiva em relação à segunda 
posição (SDR2), que se manifesta a favor da legalização do aborto, 
encontramos uma característica importante: o uso da categoria de 
não-pessoa no enunciado (SD2); O uso de tais marcas indica um 
caráter inflexível, podendo assimilar-se ao discurso autoritário, 
isso diz respeito ao efeito de sentido produzido, o qual não é 
frequentemente esperado.

Se pensarmos que o uso da não-pessoa está 
“naturalmente” relacionado ao autoritarismo, podemos dizer que 
a única SDR que implica em uma tentativa de censura é a segunda. 
Contudo, mesmo ao instaurarem a reversibilidade pelo uso dos 
pronomes de pessoa, as SDR 1 e 3 utilizam-se do imperativo, o 
que aparentemente dá lugar ao diálogo, mas é solapado pela 
expressão de uma ordem. 

Na terceira SDR, percebemos que o sujeito faz uso do 
mesmo ato que condena, riscar as portas de banheiro, o que causa 
um estranhamento. No entanto, pensemos neste elemento, quais 
efeitos de sentidos que os enunciados da SDR3 podem gerar?

Em uma discussão sobre o aborto, esperamos a 
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emergência de, ao menos, duas posições-sujeito: uma que se 
coloque a favor e outra que se coloque contra a prática abortiva. 
No entanto, essa terceira posição emerge, não se colocando nem 
a favor, nem contra o aborto. Manifesta-se, então, um discurso 
que não adere a nenhuma das ideias contrárias que figuram no 
embate.  Há, pois, sobreposto às sequências a favor e contra a 
legalização do aborto, um discurso contra a própria prática de 
escrever em portas de banheiros. Inicialmente, se dividirmos a 
sentença, a construção frasal nos permitirá pensar que o sujeito 
da SDR3 incentiva o debate: libere seus argumentos; contudo as 
seguintes frases indicam a censura: de outra maneira, não na porta.  

As sequências discursivas aqui analisadas estão sujeitas 
a processos de produção de sentidos que, embora diferentes e 
relativos a posições conflitivas entre si, remetem à censura. Se 
atentarmos para cada SDR, podemos perceber que, na SDR1, a 
censura refere-se não apenas ao ato de abortar, mas à interdição 
das relações sexuais em si, ou seja, o deslocamento acontece 
quando a prática abortiva é desconsiderada e a alternativa 
resume-se ao ato de fechar as pernas; enquanto que, na SDR2, 
por meio da censura, o deslocamento ocorre no debate na 
porta de banheiro em relação aos abortos que acontecem em 
locais clandestinos, simultaneamente; e, na SDR3, percebemos 
a interdição exposta na discussão em si sobre o aborto iniciada 
nas portas de banheiro, ou seja, o sujeito recrimina a discussão 
presente em tal espaço, devendo essa ser deslocada, no entanto 
não há nenhuma indicação para onde deveria ser realocada. 
Assim, notamos que as três sequências pressupõem a censura.
 
consiDErAçõEs FinAis

Neste breve trabalho, fizemos um movimento de 
interpretação voltado a três SDR que estabelecem uma relação 
conflitiva entre si, ainda que se assemelhem ao imprimirem 
uma ordem de censura, própria dos discursos autoritários. 
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Essa censura se estabelece nas três sequências discursivas de 
maneiras distintas, poderíamos resumir tais sequências a partir 
de três negativas: 

SDR1: Não fazer sexo para não haver riscos de 
abortar.
SDR2: Não debater a prática do aborto.
SDR3: Não se expressar na porta de banheiros 
públicos.

Gramaticalmente, a única sequência que exprimiria uma 
interdição seria a SDR1, em que o verbo abortar é intransitivo; 
em seguida, poderíamos pensar as SDR2 e 3, verbo transitivo 
direto e indireto, respectivamente, como semelhantes por conta 
da interdição do ato de incitar o debate neste espaço de âmbito 
fronteiriço. 

Questionamo-nos sobre a SDR3, por que escrever em 
portas de banheiros no mesmo momento em que censura o 
próprio ato? Tal SDR não censura a posição a favor ou a posição 
contra o aborto, censura o ato de discutir o tema: aborto, ou 
seja, censura a existência mesmo do embate, o que acontece de 
forma semelhante na SDR2, embora esta marque claramente um 
posicionamento favorável à legalização do aborto. 

Contudo, o sujeito da SDR2 censura o embate pois 
parece temer que a discussão, presente nas portas de banheiro, 
não mude o fato de milhares de mulheres morrerem em abortos 
clandestinos, ou seja, em locais que não possuem nenhuma 
assistência necessária para realizar o procedimento. Assim, essa 
é a única posição que se manifesta a favor da prática. 

Souza (1997) afirma que “o que é falar na esfera 
privada transforma-se no ato de calar na esfera pública” (p. 20). 
Percebemos que a discussão que figura na porta de banheiro, que 
não está presente na esfera pública, é relativa a tabus presentes 
na sociedade. O sujeito, mesmo que esteja em um ambiente que 
proporcione certo “acobertamento” de suas atitudes, por não ser 
confrontado diretamente em âmbito fronteiriço,  não se desprende 
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dos “valores” a ele impostos, ou seja, tenta expô-los no âmbito 
privado, de modo a representar o papel que a universidade, como 
Aparelho Ideológico de Estado, exerce em caráter público.

rEFErênciAs
  
ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos de Estado: notas 
sobre os aparelhos ideológicos de estado. 10. ed. Trad. Walter J. 
Evangelista e Ma Laura V. de Castro. Rio de Janeiro: Graal, 1985.

BENVENISTE, ÉMILE. O Aparelho Formal da Enunciação. In: ______. 
Problemas de Linguística Geral II. Campinas: Pontes, 1989.

ERNST, A. A falta, o excesso e o estranhamento na constituição/ 
interpretação do corpus discursivo. In: sEMinÁrio DE EsTuDos 
EM AnÁlisE Do Discurso, 4, 2009. Anais… Porto Alegre: UFRGS, 
2009. Disponível em:<http://www.ufrgs.br/analisedodiscurso/
anaisdosead/4SEAD/SIMPOSIOS/AracyErnstPereira.pdf>. Acesso 
em: 10 de set. de 2017.

ERNST, A. Corpo, Discurso e Subjetividade. In: SEMINáRIO DE 
ESTUDOS EM ANáLISE DO DISCURSO, 2, 2005. Anais...Porto Alegre: 
UFRGS, 2005. Disponível em:<http://www.analisedodiscurso.
ufrgs.br/anaisdosead/sead2.html>. Acesso em: 10 set. 2017.

INDURSKY, Freda. A Fala dos Quartéis e Outras Vozes. 2. ed. 
Campinas: Unicamp, 2013.

ORLANDI, E. P. As formas do silêncio. 3. ed. Campinas: Editora da 
UNICAMP, 1995.

ORLANDI, E. P. O sujeito discursivo contemporâneo: um exemplo. 
In: sEMinÁrio DE EsTuDos EM AnÁlisE Do Discurso, 2, 2009. 

http://www.ufrgs.br/analisedodiscurso/anaisdosead/4SEAD/SIMPOSIOS/AracyErnstPereira.pdf
http://www.ufrgs.br/analisedodiscurso/anaisdosead/4SEAD/SIMPOSIOS/AracyErnstPereira.pdf


390

Anais… Porto Alegre: UFRGS, 2009. Disponível em: <http://www.
analisedodiscurso.ufrgs.br/anaisdosead/sead4.html>. Acesso em: 
20 set. 2017.

PÊCHEUX, Michel. Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação 
do óbvio. Trad. Eni Orlandi et al. Campinas: Editora da UniCamp, 
1988.

SOUZA, Pedro. Confidências da carne. O público e o privado na 
enunciação da sexualidade. Campinas: Editora da Unicamp, 
1997.

WEISS, G. O discurso sobre o corpo em questão: diálogos no espaço 
dos banheiros. In: sEMinÁrio nAcionAl sobrE linguAgEM 
E Ensino, 4, 2005. Anais... Pelotas: UCPEL, 2005. Disponível em: 
<http://www.leffa.pro.br/tela4/Textos/Textos/Anais/SENALE_IV/
IV_SENALE/Gregory_Costa.html>. Acesso em: 20 set. 2017.

http://www.analisedodiscurso.ufrgs.br/anaisdosead/sead4.html
http://www.analisedodiscurso.ufrgs.br/anaisdosead/sead4.html
http://www.leffa.pro.br/tela4/Textos/Textos/Anais/SENALE_IV/IV_SENALE/Gregory_Costa.html
http://www.leffa.pro.br/tela4/Textos/Textos/Anais/SENALE_IV/IV_SENALE/Gregory_Costa.html


Capítulo IV
Discurso, Mídia, Memória



392

IMPEACHMENT/GOLPE DE 2016: 
UMA LEITURA POSSÍVEL NA FRONTEIRA ENTRE 

O RESSENTIMENTO E O CINISMO

Andréia Maria Pruinelli1

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 

PRIMEIROS PASSOS: O OBJETO E A TEORIA

O Brasil presenciou, na data de 31 de agosto de 2016, um 
fato que deixará suas marcas não apenas no cenário político, mas, 
também, na história nacional. Desde o período de pouco mais 
de duas décadas, compreendido pela ditadura militar, a jovem 
democracia brasileira não era acometida por um acontecimento 
tão bem estruturado: a retirada de uma presidente eleita pelo 
voto popular direto e por motivações consideradas controversas. 

Com um total de 81 senadores, o número de políticos 
que votou favoravelmente à saída de Dilma somou 61, enquanto 
20 votaram contra, sem a ocorrência de abstenção. No telão que 
mostrava o resultado estava exposta a causa para o impeachment 
de Dilma, em forma de pergunta: “cometeu a acusada, os crimes 
de responsabilidade correspondentes à tomada de empréstimos 
junto à instituição financeira controlada pela União e à abertura 
de créditos sem autorização do Congresso Nacional, que lhe são 
imputados, devendo ser condenada à perda de seu cargo?”

Frente a este fato que se fará presente em livros de história 
num futuro não muito distante, podemos depreender algumas 
observações utilizando, como bússola, noções provenientes 
do dispositivo teórico-analítico da Análise do Discurso de linha 
1  Mestre em Letras na Linha de Pesquisa denominada Estudos da Linguagem, com ênfase 
em Análises Textuais, Discursivas e Enunciativas, pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. Atua como jornalista no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Sul - Campus Canoas. Integrante do grupo de pesquisa intitulado Oficinas em 
Análise do Discurso: conceitos em movimento, coordenado por Maria Cristina Leandro 
Ferreira. E-mail: andreia.pruinelli@canoas.ifrs.edu.br
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francesa, inspirada em Michel Pêcheux, também conhecida como 
AD. 

Ao elegermos esta temática como objeto de nossa 
reflexão política, um dos objetivos é suscitar questionamentos 
e promover inquietudes acerca do modo como o sujeito político 
contemporâneo vem tecendo suas relações sociais. Sabe-se 
que, em nosso país, assuntos relativos ao universo político são 
explorados de maneira superficial, isto porque nem sempre são 
bem vistos pela maioria da população.

Levando em consideração, portanto, este afastamento 
dos sujeitos com relação a assuntos relacionados à esfera política, 
buscamos trabalhar, por meio deste trabalho, o movimento 
oposto, qual seja: aproximar e problematizar, pelo viés analítico-
discursivo, um importante acontecimento ocorrido no ano 
de 2016 no Brasil. Um dos objetivos desta escrita é promover 
questionamentos acerca dos processos que culminaram com o 
afastamento de Dilma Rousseff da presidência da República, fato 
este denominado por nós como impeachment/golpe. 

A peculiaridade da Análise do Discurso está em remodelar 
os sentidos previamente inaugurados por determinados 
conceitos, sejam estes advindos das três áreas que constituem a 
base epistemológica da disciplina, sejam outros provenientes dos 
mais diversificados campos do saber. A tônica é dada pelo objeto 
escolhido para a investigação, estabelecendo-se, a partir disso, 
um novo quadro teórico-metodológico, no qual as categorias 
de análise se entrecruzam e passam a manter uma relação 
conflituosa, tensa, formando o complexo espaço de atuação da 
AD, estruturado na pendular movimentação teoria-práxis.

É característica da própria Análise do Discurso pecheutiana 
a articulação, o enlaçamento em suas tramas de conceitos 
advindos de outros campos do conhecimento. Com a finalidade, 
pois, de pensarmos discursivamente a respeito do impeachment/
golpe de 2016, traremos, para se somar à “caixa dos conceitos” 
(Leandro Ferreira, 2003, p. 190) da AD, duas noções que serão 



394

tratadas por nós como categorias analíticas, quais sejam: cinismo 
e ressentimento. Estes conceitos nos auxiliarão a compreender os 
processos que convergiram para a formação da cena discursiva, na 
qual figura como protagonista o afastamento de Dilma Rousseff, 
nos moldes em que este fato aconteceu. 

1 rEssEnTiMEnTo E sinToMA nAs rElAçõEs sociAis

A sociedade contemporânea pode ser entendida, a partir 
de Guy Debord (2000), como afetada/marcada pelo espetáculo. 
Esta constatação pode ser vista no Aparelho Ideológico de 
Estado (AIE) da mídia, espaço que simboliza e contribui para a 
reprodução e/ou transformação de diversos tipos de temáticas, 
naturalizando-as, muitas vezes. Desde os assuntos mais triviais, 
chegando aos mais complexos, o conjunto de veículos de 
comunicação se encarrega de moldá-los para cada um de seus 
respectivos públicos-alvo, tendo sempre o cuidado de dar-lhes 
uma roupagem superdimensionada. 

No livro intitulado ridículo político, Márcia Tiburi (2017) 
aproxima a cultura do espetáculo do que ela convencionou 
denominar como a cultura do ridículo. Transpondo a discussão 
para a esfera discursiva, podemos considerar que tanto o 
espetáculo quanto o político são campos em que as formações 
imaginárias atuam de forma intensa; seja de maneira ampla, pela 
espetacularização cotidiana, especialmente do AIE da mídia, seja 
nos embates que constituem a arena política, na qual estamos 
inseridos de maneira direta ou indireta.

Em face do exposto, podemos compreender o ridículo 
político brasileiro como sendo um dos sintomas da sociedade 
contemporânea, atrelado à espetacularização ostensiva, o que, 
por sua vez, contribui para manifestações de afetos diversos, 
como é o caso, por exemplo, do ressentimento, cada vez mais 
presente em nossas relações. 

Com o advento da modernidade, saberes e práticas 
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de caráter individual passaram a ocupar espaços que antes 
estavam focados no estatuto da coletividade. A partir desta nova 
perspectiva de atuação dos sujeitos em sociedade, o que os move 
passa a ser a busca da satisfação de suas necessidades calcadas 
no prazer imediato, transformando este ato, cada vez mais fugaz, 
em objetivo basilar da sua existência. Esta conduta inaugura um 
novo modo de agir no seio social, na qual a palavra de ordem 
passa a ser o hedonismo. 

Esta prática caracteriza-se por ressaltar traços 
compreendidos como egóicos, egoístas, sedimentados, em 
última análise, no efêmero. Este movimento busca silenciar a 
ferida narcísica freudiana, inaugurando o cenário propício para 
a instauração do ressentimento. A psicanalista Maria Rita Kehl 
(2004, p. 86) concorda com o pensamento de Friedrich Nietzsche 
ao enfatizar que “o ressentimento é consequência inevitável 
das restrições pulsionais auto-impostas pelo homem ocidental 
‘civilizado’”.

O ressentimento é um afeto velado, o que o torna 
irreconhecível até para quem o manifesta. Está associado a sujeitos 
fracos, conforme definição nietzscheana, que não se consideram 
perdedores e, sim, prejudicados. Essa pode ser considerada uma 
das razões que justifica a não identificação do sujeito com este 
sentimento. 

Outra característica apresentada pelo ressentido refere-
se à dificuldade de efetuar uma autoanálise crítica de seus atos. 
Em virtude disso, o foco passa a ser exclusivamente o outro, àquele 
que, segundo seu entendimento, injustamente o prejudicou, ação 
essa que o relega à condição de eterna vítima. O historiador 
francês Marc Ferro (2009, p. 14) ressalta que no ressentimento 
“encontramos sempre uma ferida, uma violência sofrida, uma 
afronta, um trauma”.

Ao assumir este lugar, o que resta ao ressentido é queixar-
se e promover acusações. Contudo, o simples ato de queixar-se 
reiteradamente não pode ser confundido com uma postura ativa, 
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pois, ao observarmos com mais atenção, percebemos que este 
sujeito tão somente reage, defendendo-se de maneira contumaz. 
A busca é por depositar sempre a razão de suas desgraças 
terrenas no outro, isentando-se, dessa forma, do sentimento de 
culpar a si mesmo - conduta esta que o forçaria a trabalhar com 
a angústia e a sensação de desamparo, tão próprias dos sujeitos, 
mas, também, tão desprezadas em nossa sociedade atual. 

Na SD abaixo, podemos perceber a instauração deste 
afeto nas atitudes do candidato à presidência em 2014, Aécio 
Neves:

SD 01: “O guru também afirma que as mágoas 
e ressentimentos – que Aécio tem alimentado 
desde sua derrota em outubro de 2014 – são 
o caminho para a infelicidade. ‘Sinto que é 
tempo de construir uma nova política e uma 
nova economia em que o ser humano esteja 
em primeiro lugar e não a falsa ideia de poder. 
Sinto que a única saída para a humanidade é 
fazer com que o autoconhecimento se torne 
política pública. Para começar, um governante, 
no mínimo, precisaria se conhecer melhor. 
Do contrário, a nação estará nas mãos 
de uma criança ferida, cheia de mágoas, 
ressentimentos e pactos de vingança’.” (Brasil 
247, 29 de outubro de 2015).

Aceitar a derrota, uma das possibilidades possíveis em 
um sistema pautado por valores democráticos, como foi o caso da 
disputa nas urnas envolvendo Aécio Neves e Dilma Rousseff, parece 
não ter sido, pela visualização da SD acima, algo bem assimilado 
pelo candidato do PSDB. Aécio não apenas não aceitou o resultado 
como passou a se queixar rotineiramente após as eleições. Foi 
às redes sociais exigir manifestações populares, alegando que 
havia ocorrido erro na contagem de votos; conclamou as pessoas 
para irem às ruas lutar em prol da democracia e, finalmente, 
quando percebeu que nada do que fazia era bem-sucedido, disse 
abertamente que faria uma “oposição ferrenha” e, mais, que faria 
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“o governo sangrar”. 
Essas atitudes nos levam à compreensão que o 

candidato tucano estava movido pelo ressentimento, mesmo 
sem o reconhecê-lo, o que, aliás, é característica deste afeto. Sua 
não aceitação com a derrota e a insistência em atacar Dilma o 
transformaram em um verdadeiro ressentido, aquele que parece 
que está fazendo algo quando, na verdade, está tão somente se 
queixando, reclamando.

Michel Temer, vice de Dilma nas eleições de 2014, 
também apresentou atitudes que demonstraram sua afetação 
por este sentimento que não pode ser nominado. No início 
do mês de dezembro de 2015, ele escreveu a Dilma uma carta 
que “supostamente” não era para ter vazado, mas que acabou 
repercutindo no AIE da mídia nacional e internacional. Nesta carta, 
o vice manifesta que se sente negligenciado, não assistido pela 
presidente, conforme é possível verificar nos trechos a seguir:  

SD 02: “Esta é uma carta pessoal. É um desabafo 
que já deveria ter feito há muito tempo (...) 
Entretanto, sempre tive ciência da absoluta 
desconfiança da senhora e do seu entorno 
em relação a mim e ao PMDB. Desconfiança 
incompatível com o que fizemos para manter 
o apoio pessoal e partidário ao seu governo 
(...) Isso tudo não gerou confiança em mim. 
Gera desconfiança e menosprezo do governo 
(...) Passei os quatro primeiros anos de governo 
como vice decorativo. A Senhora sabe disso. 
Perdi todo protagonismo político que tivera 
no passado (...) jamais eu ou o PMDB fomos 
chamados para discutir formulações econômicas 
ou políticas do país; éramos meros acessórios, 
secundários, subsidiários (...) quis, portanto, 
desvalorizar-me (...) sou Presidente do PMDB e 
a senhora resolveu ignorar-me (...)  Tudo isso 
tem significado absoluta falta de confiança 
(...) Finalmente, sei que a senhora não tem 
confiança em mim e no PMDB, hoje, e não 
terá amanhã. Lamento, mas esta é a minha 
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convicção”. (Trechos da carta enviada por Temer 
a Dilma em 07 de dezembro de 2015).

A leitura de alguns trechos da carta enviada por Temer 
a Dilma nos demonstra outro típico caso de ressentimento. O 
ressentido está em busca de culpados, os quais, segundo sua 
visão, são os responsáveis por seu sofrimento. Ao atingir esse 
estágio, estamos lidando com um sujeito que apresenta uma 
autoestima muito abaixo dos padrões aceitáveis (mesmo que 
aparente o contrário), flertando, de maneira arriscada, inclusive, 
com o patológico.

Entendemos ser este o caso de Temer. O vice, à época, 
não suportando mais a angústia que o afetava, resolveu queixar-
se publicamente (apesar de enfatizar que a carta tinha sido 
encaminhada diretamente a Dilma, em caráter pessoal e sigiloso, 
portanto, sem a intenção de publicizá-las ao grande público). 
Porém, a carta e seu conteúdo ressentido vazaram. Vazaram e 
significaram. 

E foi por meio desta missiva que a culpada pelas 
reclamações do emedebista, por seu não reconhecimento, pelos 
prejuízos que toda aquela situação estava representando a ele 
tinha sido encontrada: era a própria Dilma. Ele parecia, inclusive, 
antever e/ou desconfiar o quanto Dilma (des)confiava dele, visto 
a quantidade de vezes que algumas palavras são repetidas, 
reiteradas, conforme é possível observarmos nos destaque em 
negrito.  

E é dessa forma passiva (apesar de não parecer) que se 
instala a ação reativa do ressentido. A ação/reação do vice é frágil, 
digna de um sujeito fraco. E, no caso, a fraqueza não se relaciona 
exatamente ao que pensava Nietzsche, que, apesar de associar o 
ressentimento aos fracos, o filósofo entendia que fracos, à época, 
eram os escravos, e/ou qualquer outro indivíduo desprestigiado 
pelo sistema econômico vigente. 

Sendo a instauração do ressentimento no sujeito advinda 
de uma demanda prioritariamente inconsciente, a constatação 



399

que fazemos nos coloca diante do que Pêcheux (1988 [1975]) 
conceituou como sendo uma falha no ritual, pois, segundo nossos 
movimentos de análise, aqueles que pareciam imunes aos efeitos 
do ressentimento, ou seja, membros da elite, pertencentes, 
portanto, da classe dominante e privilegiada, parecem ter sido 
afetados diretamente por ele.  

Buscamos, com isso, estabelecer o ressentimento como um 
afeto de abrangência social, como resultado quase que inevitável 
das/dos tensões/conflitos de ordem interna e externa vivenciadas 
pelos sujeitos nas sociedades modernas e contemporâneas, 
consideradas civilizadas. Podemos dizer que temos, nesse caso, 
uma quebra, uma ruptura no ritual. Uma verdadeira rachadura 
nos sentidos circunscritos a um universo que parecia estar/ser 
logicamente estabilizado. Algo foge, portanto, do esperado, do 
pré-definido e irrompe no fio do discurso, denotando uma nova 
faceta do ressentimento na contemporaneidade. É a falha no 
ritual materializada discursivamente.

A partir disso, podemos trabalhar com a ideia do 
ressentimento como sendo uma das maneiras encontradas pelo 
sujeito de exteriorizar algo recalcado, advindo da impossibilidade 
de concretizar uma vontade, um desejo, um objetivo. Seu alcance 
no corpo social não consegue ser mensurado, e a explicação 
pode estar na maneira como ele se molda/se esconde nas ações 
dos sujeitos, assim como preconizou Ferro (2009, p. 09): “(...) o 
ressentimento é mais intangível do que, digamos, a luta de classes 
ou o racismo (...)”. 

Compreendemos o sintoma como algo que deriva de um 
conceito maior, podendo ser concebido como o mistério que nos 
governa, o qual conhecemos como inconsciente: “(...) um conceito 
forjado no rastro daquilo que opera para constituir o sujeito” 
(LACAN, 1998, p. 844). Lacan admite que foi Marx quem produziu 
o sintoma, concebendo-o como um afeto social, ao associá-lo 
à forma como nos relacionamos uns com os outros, mediados 
pela formação social capitalista: “(...) uma formação cuja própria 
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consistência implica um certo não-conhecimento por parte do 
sujeito: o sujeito só pode ‘gozar com seu sintoma’ na medida em 
que sua lógica lhe escapa” (ZIZEK, 1996, p. 306).  

O sintoma, portanto, pode ser entendido como o 
resultado de um embate de natureza psíquica, expressando algo 
que habita o inconsciente. Compreendemos o ressentimento, em 
nosso caso, como forma sintomática dos sentidos interditados/
recalcados pelo sujeito se manifestarem. Seria, portanto, por meio 
da instauração do sintoma ressentimento que a possibilidade 
metafórica de produzir sentidos aconteceria, externada nas 
ações/atitudes expressadas socialmente. O sintoma representa, 
portanto, a maneira encontrada pelo sujeito de externar a 
angústia, a sensação de desamparo. Seria, pois, a forma de buscar 
ter/fazer sentido no não-sentido da existência.

O sintoma, representado pelo ressentimento, é aquele 
que poderia auxiliar nas investigações acerca do que Freud 
denominou como sendo o mal-estar da civilização. Entendemos, 
pois, ser o ressentimento um afeto sintomático que atuou 
decisivamente como uma das condições de produção que 
culminaram com o impeachment/golpe de Dilma Rousseff, 
ocorrido em 2016. Entender o sintoma como efeito do social é 
conceber que o sujeito é, em última análise, movido por seus 
desejos, fato que o torna, em muitas situações, escravo deles. 
No nosso caso, o ressentimento revelou-se como um sintoma 
resultante de um recalque, de um sofrer intenso, de um não saber 
lidar com a frustração, da incapacidade de suportar a angústia e o 
desamparo tão próprios (e constitutivos) de todos nós. 

2 o cinisMo sob A óTicA DiscursivA

Ao falarmos em cinismo é possível trabalharmos com 
a conhecida frase de Marx a respeito da ideologia, que ganha 
atualização ao ser abordada por autores como Slavoj Zizék e Peter 
Sloterdijk. A expressão “disso eles sabem, mas o fazem”, passa 
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a adquirir um toque de modernidade cínica ao ser remodelada 
pelos dois autores para “disso eles bem sabem, mas mesmo 
assim o fazem”.

Ao abordarmos o cinismo sob a égide da Análise do 
Discurso pecheutiana, pretendemos investigar como se dá sua 
inserção em nossa formação social contemporânea e de que 
maneira esse afeto atua nos sujeitos e nas relações destes consigo 
mesmo e com o outro. A importância de investirmos nessa 
direção se refere ao fato de entendermos como essencial enfocar 
a maneira como estão se dando as inter-relações em nossa época, 
marcadas de forma excessiva pela fugacidade. 

As relações, sob nosso prisma, estão cada vez mais 
pautadas por um verdadeiro jogo de máscaras. E o cenário 
político é um dos locais mais propícios para evidenciarmos essa 
constatação. Isto porque a busca pelo poder faz com que os 
sujeitos passem a utilizar técnicas nas quais, em muitas situações, 
a mentira prevalece à verdade e, com isso, o cinismo parece ser o 
modo moderno (e prevalente) de agir neste verdadeiro palco das 
ilusões. 

Os sujeitos afetados pelo cinismo são os convidados de 
honra de uma sociedade na qual enganar-se e enganar os outros 
se tornou a regra. Esse novo modo de agir foi escancarado em 
2016, em um dos acontecimentos políticos e sociais que abalou a 
ainda jovem e imatura democracia brasileira:

SD 03: O cinismo do golpe — Sobre máscaras 
e outras performances políticas   (...) O golpe 
foi bem orquestrado, mas como toda mentira 
deixou falhas. No entanto, o golpe não é 
uma mentira qualquer. Na gradação da 
desonestidade, a mentira tende a ser mais 
direta e menos perversa do que as mentiras 
revestidas de cinismo como este golpe (...) 
Sabemos que o melhor modo de mentir é 
sendo cínico. O mentiroso que mente para 
si mesmo não perde a compostura, tende a 
ganhar na força da expressão, mesmo quando a 
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expressão é bizarra. Basta que ele se mantenha 
como está e finja não ouvir argumentos 
contrários (...) O cinismo sempre foi uma tática 
de poder, tanto do poderzinho diário do qual 
fazem uso as pessoas comuns, quanto dos 
grandes poderes que implicam a ordem política 
no Brasil e no mundo. O cinismo é uma força 
bruta, uma força venenosa, que tem o poder 
de cancelar o pensamento e a ação do outro. 
Somos enredados no cinismo sem chance de 
escapar dele porque não sabemos o que fazer 
com quem mente descaradamente”. (Uol, seção 
cult, coluna de márcia Tiburi, de 31 de agosto de 
2016).

Trazer o cinismo para ser investigado no âmbito do 
discurso se justifica porque entendemos que as relações 
instauradas no universo coletivo estão cada vez mais afetadas pelo 
capitalismo, o qual visa a estimular, desmedida e irracionalmente, 
o consumo. Este novo modo de atuar dos sujeitos inaugura as 
condições necessárias para que as relações se tornem, a cada dia, 
mais efêmeras. 

Os sintomas, especialmente os contemporâneos, 
emergem do eu, do âmago da subjetividade, mas afloram e 
acabam por ser identificados nas relações com o outro e, por 
consequência, nas ações do cotidiano. Eles refletem o quanto 
estamos mal, adoecidos, enquanto civilização e, pelo fato de 
serem fonte de gozo para o sujeito afetado, tendem à repetição 
compulsória. O cinismo parece, por este viés, ser a forma 
encontrada para que o sujeito moderno consiga se suportar e 
suportar a convivência com os outros. 

Sloterdijk (2012, p. 31) é categórico ao afirmar que “o 
mal-estar na cultura assumiu uma nova qualidade: ele aparece 
como um difuso cinismo universal”. Podemos mesmo afirmar 
que o impeachment/golpe de 2016, nos moldes em que ocorreu, 
representou/significou/chancelou um momento histórico no qual 
se conjugaram valores/saberes/práticas cínicas e do espetáculo 
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dentro do universo político. O agir cínico, portanto, tornou-se 
natural, banal, como se não fosse possível fazer política sem que 
contornos desta natureza fossem considerados.

Ao proclamarmos a expressão “Eles sabem muito bem 
o que fazem, mas mesmo assim continuam a fazê-lo” é preciso 
considerar que o saber consciente opera junto ao fazer, visto 
que não se tem consciência da atuação da ideologia nos sujeitos, 
pois esta age por meio do desconhecimento, ou, como podemos 
considerar pela ótica discursiva, por seu necessário silenciamento, 
advindo justamente da atuação do inconsciente. 

O poder exercido, pois, na formação social contemporânea, 
em muitas situações, faz uso do cinismo para legitimar sujeitos 
que detêm altos cargos e que precisam, em seu dia a dia, 
coordenar o movimento incongruente de dizer uma coisa e, na 
prática, executar outra. Zizék (1992, p. 60) sustenta que “o cínico 
vive da discordância entre os princípios proclamados e a prática”. 

E é por meio de ações como essa que podemos conceber 
o cinismo ou o agir cínico como uma verdade mentirosa, um 
autoenganar-se para conseguir melhor enganar aos outros, dentro 
de limites marcados pelo paradoxo e/ou pela contradição. A falsa 
consciência esclarecida (Sloterdijk, 2012) se refere à conduta do 
sujeito moderno que consegue antever as consequências de seus 
atos, mas, mesmo assim, não declina em realizá-los. É a atitude 
cínica que se faz presente de forma dominante no universo 
político da modernidade. 

Nesse cenário, as críticas não parecem abalar o sujeito 
cínico. Ao contrário, ele parece contar com elas para moldar o 
próximo passo. Considerando, pois, que a ideologia atua de forma 
inconsciente nos sujeitos, assim podemos também conceber a 
atuação do cinismo, compreendendo-o como um tipo peculiar de 
funcionamento do corpo social, o qual reflete as relações deste 
com a ideologia.

Podemos citar o conflito entre verdade e mentira, por 
exemplo. O que é verdade e o que é mentira quando o objetivo 
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maior é enganar os outros (e a si próprio)? O que é moral e imoral 
nesse contexto? Até onde se pode ir? O que é o real e a realidade 
nesse agir? Verdade/mentira/enganação (con)fundem-se nesse 
espaço ideológico/cínico, em que o sujeito assume posturas nas 
quais a contradição ultrapassa o plano teórico, dos saberes e dos 
sentidos, para atingir o campo do agir, das práticas. É a dialética 
da contradição cínica em pleno funcionamento…

Para além das definições de Pêcheux (1988 [1975]), 
quando este aborda o bom e o mau sujeito como posições 
subjetivas possíveis dentro de uma FD, consideramos que, além 
de não serem essas as duas únicas possibilidades de identificação 
de um sujeito com a formação discursiva, compreendemos que a 
postura instaurada por um sujeito que apresenta uma consciência 
cínica inaugura um novo modo deste se subjetivar nos limites 
permeáveis da FD.

Esta nova forma de subjetivação está além das definições 
de bom e de mau sujeito, pensadas inicialmente por Pêcheux. 
Temos, pois, o sujeito político contemporâneo (e discursivo) 
afetado pela falta/ falha constitutivas, atravessado pela 
contradição, pelo equívoco, interceptado pelo fator ideológico 
e pela ação do inconsciente, além de encontrar-se subjugado 
por práticas/saberes da formação social. A forma cínica seria, 
pois, uma das maneiras de o sujeito se subjetivar e, portanto, 
apresentar-se socialmente dentro das condições de produção 
impostas a ele pelo cínico sistema capitalista hodierno. 

O cinismo que afeta, por conseguinte, a FD que enuncia 
impeachment, pode ser evidenciado quando o combate à 
corrupção torna-se a motivação maior (publicamente propagada) 
que permeia sua matriz de sentido. Essa reiterada luta contra 
a corrupção tão alardeada, busca mascarar os reais sentidos e 
motivações dos que enunciam impeachment, que é a saída a 
todo custo de Dilma e, consequentemente, do PT da mais elevada 
esfera de poder nacional. Esta constatação é corroborada pelas 
palavras de Sloterdijk (2012a, p. 166): “(...) o cinismo moderno 
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é a antítese dos senhores em relação ao seu próprio idealismo 
entendido como ideologia e como máscara. O senhor cínico retira 
a máscara, sorri para seu frágil adversário - e o oprime”.

E é a partir desse entendimento que a FD que enuncia 
impeachment está afetada, quando tenta, a todo custo, ratificar 
e apoiar a saída de Dilma, alegando crime de responsabilidade 
quando, em contrapartida, os discursos, as falas, as ações 
mostravam que o real motivo era de ordem eminentemente 
política, mas de um cunho político que não justificaria o 
afastamento via impeachment. O que Dilma fez no governo foi 
de encontro ao interesse de muitos políticos influentes e isto 
acabou por desagradá-los, fazendo com que articulações de 
toda ordem e, principalmente, conchavos políticos que visavam 
o bem particular, tomassem conta do cenário nacional. O Brasil, 
por conta disso, transformou-se na “república do faz de conta” 
(Sloterdijk, 2012, p. 546), na qual a dissimulação teve/tem lugar 
garantido sob os holofotes.

Entendemos, pois, que o pensar e o agir cínico refletem-
se na tomada de posição de um sujeito que não apenas engana 
os outros por meio do discurso cínico, como também acaba, em 
última análise, enganando a si próprio. Suas motivações não são 
legítimas nem a ele mesmo, visto que se erguem calcadas em 
mentiras, embasadas por dizeres que inauguram um jogo no nível 
do simbólico tão inacessível quanto o próprio universo do real. 

3 RESSENTIMENTO E CINISMO: 
novAs ForMAs DE signiFicAr

No caso do nosso objeto, consideramos que o 
ressentimento atuou como um sintoma e uma condição de 
produção, interferindo decisivamente no cenário do impeachment/
golpe de 2016. Ao considerarmos que o ressentimento se instala 
pela repetição, pela queixa reiterada, inaugurando o recalque, 
podemos interpretá-lo como um afeto que busca por um gozo 
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permanente para se sustentar, uma maneira de o sujeito (tentar) 
tocar o intangível. 

A relação do sujeito com o sintoma remonta a um lugar de 
sofrimento, espaço no qual podemos dizer que estão os sujeitos 
políticos que analisamos aqui (Aécio Neves e Michel Temer), 
investigando suas correlações com as condições de produção que 
conduziram o país ao processo de impeachment/golpe de Dilma 
Rousseff. O psicanalista Antonio Quinet (2008, p. 122), auxilia em 
nossa reflexão ao compreender que “o sintoma fala a verdade 
do sujeito”, e talvez essa seja uma verdade difícil, representada 
por sujeitos afetados pelo cinismo e pelo ressentimento, de ser 
assumida. 

Sem a pretensão de demarcar, de forma definitiva, 
qual seria a verdade que acomete os sujeitos pós-modernos, 
nos permitiremos tão somente, baseado nos gestos analíticos 
efetuados por este trabalho, propor que afetos cada vez mais 
presentes em nossa sociedade, como o ressentimento e o cinismo, 
já podem ser considerados como verdadeiras patologias da era 
contemporânea.

Em sociedades como a nossa, em que a pauta diária 
é transformar o sujeito político gradualmente em sujeito 
consumidor, o paradigma da individualidade adquire contornos 
preocupantes. Mesmo a própria razão iluminista mais pungente 
se surpreenderia com tamanho alcance social obtido pela lógica do 
mercado em nossos dias atuais. A sociedade baseada no consumo, 
marcada pelo espetáculo constante e atravessada pela ordem do 
simulacro simboliza a condição perfeita para a instalação do culto 
narcísico. Essa junção de fatores cria o palco ideal para a atuação 
do sujeito mediado por uma razão/postura/consciência cínica. É, 
pois, nessa hiância, nessa fenda, que o sujeito político/discursivo 
se insere e (tenta) se constituir. 
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PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA: 
DISCURSO, PROPAGANDA E ARQUIVO

Cleiton de Souza Sales1

Silvia Regina Nunes2

Universidade do Estado de Mato Grosso 

Objetiva-se, com o presente texto, dar visibilidade à 
análise do funcionamento discursivo de algumas propagandas 
veiculadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com relação à 
questão da participação da mulher na política. Para isso, tomamos 
como recorte formulações verbais presentes em um vídeo em 
circulação no Youtube3, bem como em alguns comentários 
referentes a esse vídeo e um banner veiculado4 no site do TSE, 
que são parte de uma campanha em que a instituição convoca 
a mulher a participar da política. Nesse recorte, almejamos 
compreender o modo como as formulações recortadas produzem 
sentido, considerando sua circulação no espaço digital, e também 
a relação que eles estabelecem na composição de um arquivo 
que entra em funcionamento sob determinadas condições de 
produção. 

Dada a filiação à Análise de discurso, procuraremos 
pensar o arquivo a partir da consideração de que há modos de 
lê-lo, dentro de suas especificidades, ou seja, a partir de “clivagens 
subterrâneas” (Pêcheux, 2010), que propiciam que ele seja lido 
1  Cleiton de Souza Sales - Doutorando em linguística pela Universidade do Estado de Mato 
Grosso. Membro do grupo de pesquisa Cartografias da linguagem. Desenvolve pesquisas 
sobre os discursos sobre a participação da mulher na política. E-mail: cleitonssales@un-
emat.br
2  Silvia Regina Nunes - Doutora em linguística pela Universidade Estadual de Campinas. 
Pós-doutoramento junto ao Programa Linguagens e Representações vinculado, à Univer-
sidade Estadual de Santa Cruz. Membro do grupo Cartografias da linguagem. Desenvolve 
pesquisas em Análise de Discurso, Linguagem e Tecnologia e História das Ideias Linguísti-
cas. e-mail: silvianunes@unemat.br
3  PROPAGANDA do TSE sobre mais mulheres na política. Disponível em: < https://www.
youtube.com/watch?v=UoPdXyu2HGU>. Acesso em: 20/06/2017.
4   CARTAZ da campanha mulher na política TSE/2016. Disponível em: <www.justicaeleitoral.
jus.br/arquivos/cartaz-da-campanha-do-tse-mulher-na-politica>. Acesso em: 20/06/2017.
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de uma forma e não de outra.  Portanto, nosso interesse busca a 
compreensão do funcionamento do arquivo digital, uma vez que, 
segundo Dias (2015, p. 974), é importante “não tomar como uma 
evidência do arquivo o resultado da busca, porque ela não é mais 
do que dados em relação algorítmica numa memória metálica. É 
preciso, no entanto, atentar para as correspondências que esses 
‘dados’ engendram em nós, o que já se dá a partir de uma filiação 
à memória histórica, de um trabalho do arquivo”.

Dessa forma, o modo como fomos levados a abrir uma 
escuta para esse arquivo digital foi devido ao interesse em 
compreender o fato de que, após a criação da lei 12034, de 2009, 
que estabelece que “Do número de vagas resultante das regras 
previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o 
mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta 
por cento) para candidaturas de cada sexo”, surge no âmbito das 
instituições uma rede de formulações que convocam a mulher à 
participação na política. Formulações estas que recorrentemente 
fazem alusão à ausência da voz da mulher na política. 

As propagandas às quais fizemos referência foram 
produzidas no ano de 2016 e circularam em vários espaços, 
como na televisão, mas, principalmente, na internet, no site do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e em um canal da instituição e 
em outros no Youtube. Fazem parte das condições de produção, 
além desses espaços, o momento em que essas propagandas 
foram produzidas. Referimo-nos aqui ao período em que, no País, 
a imprensa noticiava insistentemente uma série de denúncias 
de crimes de responsabilidade contra a presidenta da república, 
Dilma Rousseff. Tais condições de produção são de fundamental 
importância para compreendermos os efeitos de sentidos que 
são produzidos e que emergem a partir dos gestos de leitura 
praticados sobre o arquivo.

Da mesma forma, não podemos desconsiderar a 
materialidade discursiva desses textos, visto que isso também 
está em jogo no processo de produção dos sentidos. Segundo 
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Orlandi (2015, p. 55) “é preciso que a língua se inscreva na 
história para significar. E é isso a materialidade discursiva, isto é, 
linguístico-histórica”. 

A primeira formulação sobre a qual trataremos aqui está 
presente em um vídeo do TSE, que chama a mulher a participar 
da política. Em um primeiro momento do vídeo a apresentadora 
enuncia “Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria 
assim...” e, em seguida, uma cortina se abre logo atrás dela e 
revela a presença de um coral formado por mais ou menos a 
metade de homens e mulheres, que entoam uma melodia. Então, 
aparecem duas formulações que indicam “49% HOMENS” e “51% 
mULHErES”. Já em outro momento, a apresentadora diz “E essa 
seria a vós dos políticos que representam hoje essa mesma população” 
e, logo depois, a cortina se abre novamente e aparece o mesmo 
coral, porém agora com uma quantidade maior de homens do 
que de mulheres. Aparecem duas novas formulações indicando 
“91% HOMENS” e “9% MULHERES”. Então, a apresentadora finaliza 
dizendo “Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas 
ocupamos menos de dez por cento dos cargos políticos. Faça nossa 
voz ser mais ouvida. participe da política. A democracia agradece”.

Ao colocarmos as formulações verbais em relação com 
outras, presentes em outros materiais do corpus, chamou-nos a 
atenção a recorrência da utilização da palavra voz, produzindo 
um efeito metafórico na relação com a representação política. 
Pelo funcionamento interdiscursivo, é possível compreender que 
outras formulações já ditas sustentam o enunciado Faça nossa voz 
ser mais ouvida, como, por exemplo, “dar voz a”, “a voz do povo”, “ter 
voz”. No caso do discurso político, esse funcionamento é produzido 
através de pré-construídos do que seja a representação política, 
pois o representante político é aquele que reivindica em nome do 
povo e, ao mesmo tempo, aquele que representa uma parcela da 
população. Temos aí, conforme Zoppi-Fontana (1997) a figura do 
porta-voz, que
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É definida como um funcionamento enunciativo 
de mediação da linguagem, como forma nova de 
enunciar a palavra política, através da qual um 
sujeito pertencente a um grupo, reconhecido 
pelos outros integrantes como igual, destaca-se 
do resto como o centro visível de um nós em 
formação [...]. (p. 20).

Portanto, o porta-voz é aquele que, sendo eleito pela 
população ou por parte dela, exerce o papel de representá-
la. A discursividade do vídeo produz efeitos de que há pouca 
representação feminina na política. Para isso, o discurso estatístico 
joga com os efeitos de exatidão, ao apresentar percentuais que 
estabelecem uma comparação entre o número de homens e 
mulheres que compõem a sociedade e aqueles que exercem a 
representação política. Porém, o que nos interessa aqui é a relação 
desse fato com um outro, presente nas formulações do vídeo. 
Referimo-nos ao uso do imperativo em “Faça nossa voz ser mais 
ouvida” e “participe da política”. Segundo a prescrição da gramática 
normativa, esse modo verbal é comumente utilizado para indicar 
ordens, conselhos, etc. Com isso, nessa situação, compreendemos 
que a seleção desse modo verbal imperativo produz um efeito 
de sentido de transferência de responsabilidades acerca da 
pouca participação da mulher na política, ou seja, caberia a ela, 
a mulher, a responsabilidade de fazer com que sua voz pudesse 
ser ouvida, participando do processo político-eleitoral. Um efeito 
de individualização da mulher e desresponsabilização do Estado.

Sobre o processo de individuação do sujeito, tendo em 
vista a forma-sujeito capitalista, podemos dizer que esse processo 
ocorre por meio do efeito de legitimidade do discurso jurídico e é 
regulado pelo Estado e suas instituições. Embora seja importante 
pensarmos todo o processo de constituição do sujeito, conforme 
descreve Orlandi (2014, p. 158) em seu esquema, que passa pela 
interpelação ideológica, chega à forma-sujeito histórica e depois 
passa pela individuação, nosso interesse é a segunda parte desse 
processo, ou seja, desde a constituição da forma-sujeito histórica, 
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passando pela individuação do sujeito pelo Estado até chegar ao 
sujeito político-social. Isso porque acreditamos que é nesse ponto 
que podemos analisar o discurso do Estado sobre a participação 
da mulher na política e compreender para onde apontam esses 
discursos, ou seja, os lugares de sua constituição.

O discurso do Estado, funcionando por meio dessas 
formulações verbais, silencia as condições de produção de um 
processo sócio histórico sobre o cerceamento da participação 
da mulher na política, especialmente na política brasileira. Essas 
formulações colocam em funcionamento, também, a premissa da 
Constituição que diz que “todos são iguais perante a lei”, fazendo 
calar as desigualdades existentes a respeito da atuação do 
homem e da mulher na sociedade. É como se nessa formulação 
fosse dito: Faça, participe, “você é responsável por não fazer e não 
participar”. Conforme já aludimos, esse mesmo discurso de Estado 
homogeneíza os sujeitos e os individua, transferindo, dessa forma, 
a responsabilidade para o indivíduo, como se todos tivessem as 
mesmas condições diante desse processo. Se colocarmos em 
relação esses dizeres com outros, poderíamos chegar à conclusão 
de que não há interesse da mulher em participar da política, 
porém, se pensarmos as condições de produção em sentido 
amplo, compreenderemos que há espaços sociais em que a 
atuação da mulher ainda é interditada. 

Nossa filiação à Análise de Discurso, especificamente 
na análise do discurso político, sustenta a compreensão do 
funcionamento da língua na relação com a história, como também 
permite afirmar que não existe “algo por trás” desses discursos, 
mas sim, que a opacidade é constitutiva de todo e qualquer 
discurso. Conforme Daltoé (2011, p. 19), é preciso considerar “a 
opacidade do discurso político, mas não como uma simulação 
capaz de ser desmascarada, descortinada, mas sim como algo 
próprio da constituição de todo discurso”. 

Além disso, é necessário considerarmos, no que se refere 
ao discurso político, a configuração que esse discurso toma 
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aqui no Brasil, ou seja, sob condições de produção específicas. 
A esse respeito, Indursky (2016, p. 65) levanta os seguintes 
questionamentos: “o discurso político, em nossos dias, ainda pode 
ser pensado a partir das categorias que conhecemos e com as 
quais temos trabalhado? Seriam elas suficientes para interpretar 
e atribuir sentido ao que temos vivenciado nesses últimos anos?”. 
Apesar de que o objetivo da autora seja diverso do que se propõe 
neste trabalho, cabe aqui fazermos o mesmo questionamento, 
visto que a compreensão do modo como funcionam as condições 
de produção dos discursos são determinantes no que se refere à 
constituição dos sentidos.

Outro recorte que colocamos em relação com as 
formulações verbais já aludidas neste trabalho, é de um cartaz que 
também convoca a mulher a participar do processo eleitoral em 
2016, produzido para uma campanha do TSE, visando estimular a 
participação da mulher na política. Nesse cartaz, há a imagem de 
uma mulher sorrindo e, logo em seguida, a seguinte formulação 
verbal: “Nenhuma mudança vem do silêncio. mulher, faça parte da 
política. Faça parte da solução.” A seleção da palavra silêncio, nessa 
formulação, pode ser colocada em relação com a palavra voz, que 
apesar de não aparecer no enunciado, está aí significando por um 
efeito de oposição. Porém, diferentemente da formulação anterior 
“nós, mulheres”, que produz um efeito de inclusão do sujeito 
na cena enunciativa, a formulação especificamente imperativa 
produz efeitos de impessoalidade, reiterando o ritual do discurso 
publicitário, por meio do vocativo “mulher”. A repetição do modo 
verbal imperativo em faça parte da política e faça parte da solução, 
visa responsabilizar a mulher pela sua não participação na política.  

Com isso, vemos materializado nas formulações verbais de 
ambos recortes o modo de funcionamento do discurso do Estado, 
colocado em movimento por meio de uma de suas instituições. E 
é nesse movimento que ocorre o processo de individuação dos 
sujeitos, por meio da língua institucionalizada. Segundo Orlandi 
(2014, p. 158), essa língua é “a que se apresenta com a caução 
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do Estado e que aparece assim em sua legitimidade. Esta língua 
institucionalizada é a que se pretende que seja ensinada na 
Escola”. 

Nesse sentido, é necessário considerarmos os efeitos 
produzidos por esse discurso de responsabilização individual da 
mulher de participação na política, inscritos em uma memória que 
diz da regulação dos modos de inserção e exercício de direitos 
da mulher na política e na sociedade, de um modo geral, pois 
há alguns anos a mulher não poderia sequer votar, quanto mais 
candidatar-se a cargos políticos. Segundo Pêcheux (2015, p. 50),

uma memória discursiva não poderia ser 
concebida como uma esfera plena, cujas 
bordas seriam transcendentais históricos e 
cujo conteúdo seria um sentido homogêneo, 
acumulado ao modo de um reservatório: 
é necessariamente um espaço móvel de 
divisões, de disjunções, de deslocamentos e de 
retomadas, de conflitos de regularização... Um 
espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas 
e contra-discursos. 

No que se refere ao direito do voto pela mulher, no Brasil, 
segundo Costa (2010, p. 28), foi instituído por meio de um decreto 
do presidente Getúlio Vargas em 24 de fevereiro de 1932, que, 
na época, soava de modo conservador, já que não eram todas as 
mulheres que poderiam votar. A autora diz também que, de 1937 
a 1945, houve a ditadura e as reivindicações foram dispersas. 
Dessa forma, o direito pleno do voto para todas as mulheres 
só foi instituído com a constituição de 1946. A participação das 
mulheres no campo da política foi construída no período da 
ditadura, a partir da década de 60, sendo um dos elementos que 
contribuiu para os processos de mudanças no regime político.

Percebemos que a instituição do voto feminino passou 
por um longo processo até que pudesse ser plenamente exercido 
como direito. No que se refere às candidaturas, Costa diz ainda 
que:
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A primeira mulher eleita para a prefeitura no 
Brasil foi Alzira Soriano de Souza, em 1928, 
no município de Lages, Rio Grande do Norte, 
entretanto, ela não exerceu o mandato, pois 
a comissão de poderes do senado a impediu 
de tomar posse e anulou os votos de todas as 
mulheres na cidade. Em 1934, Vicência Alves 
Cavalcante exerceu o cargo de prefeita do 
município de Campo Maior (Piauí) e, apesar da 
escolha não ter sido pelo voto popular, Vicência 
está entre as primeiras mulheres a ocupar o 
cargo de prefeitas no Brasil. (Ibid., p. 29)

Portanto, podemos dizer que o campo da política 
sempre foi, para a mulher, um espaço de lutas constantes na 
busca por equidade de direitos de participação. Porém, ainda 
assim, percebemos que ainda há, atualmente, uma grande 
discrepância que faz funcionar a memória dessa divisão de papéis 
sociais passíveis de serem exercidos por homens e mulheres na 
sociedade. 

É esse o modo como os discursos sobre a participação da 
mulher na política se inscrevem na memória. Um espaço marcado 
por constantes lutas e, sobretudo, pelo real da história que, como 
sabemos, é a contradição.  

No que tange à questão do modo como essa memória 
comparece por meio de efeitos de sentidos produzidos a partir 
da leitura do arquivo, podemos observar no vídeo referido 
anteriormente, comentários que fazem efeitos de leitura 
constituídos sócio historicamente acerca da participação da 
mulher na política. Os três comentários trazidos a seguir foram 
formulados e postados em 2016, no mesmo ano da postagem do 
vídeo. Assim, temos as seguintes sequências discursivas:

SD 1:
“pq não passa um trabalhador com uma enxada e 
diz que tem menos de 1% de mulheres capinando 
um lote querer igualdade em cargos executivos é 
fácil né?” (sic)
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SD 2:
“se 9% fez a merda que fez imagina 51%.” (sic)
SD 3: 
“Se o lugar da mulher é estar onde ela quer estar, 
então pra que ficar fazendo propagandas idiotas 
como essa incentivando a mulher ir pra política? 
No dia que ela quiser ir pra política ela vai.” (sic)

Nestas sequências discursivas vemos funcionamentos 
semelhantes aos descritos anteriormente, sobretudo no que se 
refere à relação entre a mulher e sua participação na política e a 
distinção entre as posições-sujeito passíveis de serem exercidas 
por homens e mulheres na sociedade. Nesse sentido, há 
discursividades que dizem dessa interdição da mulher em exercer 
cargos políticos, interdição essa que se sustenta na memória de 
subalternidade que permeia o imaginário social.

Na primeira SD, ao dizer que tem menos de 1% de mulheres 
capinando um lote” e “querer igualdade em cargos executivos é fácil”, 
compreendemos a diferença sócio histórica de papéis exercidos 
por homens e mulheres. Ao mesmo tempo, a segunda parte 
do mesmo enunciado coloca em funcionamento sentidos que 
se referem à não necessidade de que a mulher exerça cargos 
políticos, visto que há outros papéis na sociedade que poderiam 
ser exercidos por ela. Nessas condições, a palavra igualdade 
é de fundamental importância na produção desses efeitos de 
sentido, pois a partir da noção de igualdade se constitui um 
posicionamento contrário à necessidade de que haja igualdade 
de participação da mulher na política, contudo, não há negação 
de que esta participação ainda seja desigual.

Já na segunda SD, a formulação mostra que não há 
necessidade de que haja participação da mulher na política, 
porém, isso é feito de modo incisivo, pois na formulação entram 
em funcionamento discursos em circulação, principalmente na 
mídia, dadas as condições de produção, acerca da incapacidade 
da mulher em exercer um cargo na política. A formulação retoma 
a sustentação estatística de que “se 9% fez a merda que fez imagina 
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51%”, portanto a conclusão, por relação parafrástica, produz 
sentidos de que “se houvesse igualdade de participação, a política 
estaria pior”. Da mesma forma, no jogo metafórico com a expressão 
“fez merda” se retoma toda uma rede de formulações colocadas 
em circulação na mídia sobre a política no País, sustentada pelo 
funcionamento da memória histórica da subalternidade e da 
interdição da atuação da mulher na política.

O funcionamento da memória ao qual nos referimos faz 
remissão, principalmente, à série de acusações que culminaram 
na instauração do processo de Impeachment da presidenta 
Dilma Rousseff. Dessa forma, na apresentação dos percentuais 
presentes nessa formulação emergem sentidos que colocam em 
funcionamento uma memória que diz da participação da mulher 
na política e, ao mesmo tempo, produz um efeito de legitimação 
dessa pouca participação.

Na terceira SD, há funcionamentos semelhantes aos 
das anteriores e, ainda temos marcado na língua, o apagamento 
das diferenças constituídas sócio-historicamente com relação 
à atuação de homens e mulheres no campo da política. Esse 
apagamento se mostra pela utilização do verbo querer em “No dia 
que ela quiser ir pra política ela vai”. Essa formulação estabelece 
uma relação parafrástica com “não há interesse, por parte da 
mulher, em participar da política”. Portanto, tudo se resumiria a 
uma questão de vontade. Esse funcionamento é semelhante 
àquele proporcionado pelo uso do modo verbal imperativo nas 
propagandas do TSE, em “Faça nossa voz ser mais ouvida” e “participe 
da política”, em que há uma transferência de responsabilidade, 
cabendo unicamente à mulher a responsabilização pela sua pouca 
atuação na política.

Retomando a análise do discurso das propagandas 
do TSE, podemos dizer que a reivindicação pelo direito à voz é 
colocada em funcionamento pelo próprio discurso do Estado, que 
está na base do processo de individuação dos sujeitos. Portanto, 
cabe perguntarmos se os efeitos de sentido de representação, 
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colocados em funcionamento por esse discurso, coincidem com 
outros que emergem a partir da prática da luta por direitos pelas 
próprias mulheres, por exemplo. Há ainda a questão de que nas 
formulações dos comentários o que emerge é um tensionamento 
em que a interdição da voz da mulher funciona como algo que 
é legitimado e necessário. Nesse sentido, o gesto de mostrar a 
necessidade de “ter” voz, ou “fazer valer” a voz, instaura sentidos 
que passam a funcionar, em relação a outros sentidos, a partir da 
contradição entre esse discurso do Estado e os efeitos de leitura 
produzidos por esse discurso, através dos comentários sobre a 
propaganda.  

Assim, de um modo geral, tanto as formulações nas 
propagandas do TSE, quanto as formulações nos comentários 
colocam em circulação sentidos historicamente constituídos, sob 
a injunção do digital, que, conforme nos ensina Dias (2015, p. 975), 
“é sempre atual ou, melhor dizendo, passível de atualização pelo 
acesso”. E a cada gesto de leitura que é realizado a partir desse 
acesso, isto inscreve o arquivo no espaço da memória, fazendo 
trabalhar sua discursividade.

Podemos dizer que há, na materialidade do arquivo 
digital, a remissão de sentidos outros, que colocam em movimento 
uma tensão constante entre lutas por direitos de participação e o 
cerceamento destes. E, mais uma vez, temos aqui a questão da 
“voz”, cujos efeitos de sentido deslizam para representação, para 
equidade de direitos. Voz que, contraditoriamente às formulações 
das propagandas institucionais, está silenciada, como a voz 
de Manuela D’ávila, interrompida 62 vezes em entrevista no 
programa Roda Viva e a voz de Dilma Rousseff, representada pela 
interrupção abrupta de seu mandato.
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[...] a verdade não existe fora do poder ou 
sem poder [...]. A verdade é deste mundo; ela 
é produzida nele graças a múltiplas coerções e 
nele produz efeitos regulamentados de poder. 
Cada sociedade tem seu regime de verdade, 
sua “política geral” de verdade: isto é, os tipos 
de discurso que ela acolhe e faz funcionar como 
verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que 
permitem distinguir os enunciados verdadeiros 
dos falsos, a maneira como sanciona uns e 
outros; as técnicas e os procedimentos que 
são valorizados para obtenção da verdade; o 
estatuto daqueles que têm o encargo de dizer 
o que funciona como verdadeiro. (FOUCAULT, 
1979, p. 12).

consiDErAçõEs iniciAis

Anunciados como epígrafe, os pressupostos Michel 
Foucault, acerca da fabricação de regimes de verdade, apontam 
o delineamento teórico-analítico que propus, inicialmente, 
para este texto: pensar como efeitos regulamentados de poder 
incidem na/sobre a presença do corpo político-midiático na 
produção de discursos tidos como verdadeiros. Esse era meu 
objetivo, quando em agosto de 2018, assumindo a concepção 
foucaultiana de história, enquanto um conjunto descontínuo de 
temporalidades, escrevi um resumo para o IV Sedisc recuperando 
os fios de um acontecimento singular no contexto brasileiro de 

1  Professora do Mestrado em Estudos de Linguagens da Faculdade de Artes, Letras e 
Comunicação (FAALC) na Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e 
líder do Grupo de Pesquisa SuDiC/CNPq. E-mail: proflainemoraes2@gmail.com
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2010 – a indicação de Dilma Vana Rousseff como candidata pelo 
Partido dos Trabalhadores (PT), após oito anos de mandato do 
então Presidente da República Federativa Brasileira Luiz Inácio 
Lula da Silva. 

Em uma leitura do emaranhado de fatos e eventos que 
constituíram as condições de possibilidade (FOUCAULT, 2010a) da 
corrida presidencial do período, minha proposta de fala requeria 
situar a compreensão de um objeto pela problematização 
de aspectos variados: a emergência de uma candidata, sem 
experiência eleitoral, para a sucessão de um governo de alta 
popularidade no país2; as relações de força que delineavam um 
discurso norteado pelo convívio de esferas distintas – o político-
midiático (WEBER, 1999)3; e as regularidades/dispersões (FOUCAULT, 
2010b) da discursivização de Dilma e Lula em 208 edições das 
revistas cartacapital, Época, Isto é e Veja, as quais constituíam meu 
arquivo de análise.

Respeitadas as interrupções promovidas pelo meu 
uso do pretérito imperfeito nas escolhas verbais, avanço um 
pouco mais no resgate de uma memória não tão recente e me 
detenho rapidamente em 2014, quando, ao final do Doutorado, 
eu celebrava, na defesa da tese, um percurso iniciado no Grupo 
de Estudos Político-Midiáticos da UEM (o Gepomi). Ao propor a 
noção de policorpo (SANTOS, 2014) para pensar o corpo político, tal 
como metamorfoseado (COURTINE, 2006) pelas lentes midiáticas, 

2  Sequência Enunciativa (SE) 1: “Já dá para afirmar, o presidente Lula é o governante mais 
popular da história do País. Sai do posto daqui a alguns meses com a maior aprovação 
jamais registrada na República” (ISTOÉ, 11/08/2010, p. 20). / SE2: “O Brasil está na vitrine 
internacional. Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente brasileiro mais popular da história, 
o País ganhou status de global player e ostenta índices de crescimento que o credenciam 
como uma das principais potências da próxima década”. (ISTOÉ, 30/06/2010, p. 41).
3  “[...] os discursos e movimentos gerados entre mídia e política, podem ser identificados 
às marcas de exercício de três tipos de poderes: da mídia (como tradutora de discursos), da 
política (como instância das ações individuais ou coletivas) e do sujeito (com suas paixões 
desejadas pelos poderes, em seus papéis de opinião pública, eleitor, leitor e consumidor). 
A partir disso foi construída a categoria político-midiático aplicada a espetáculos e a textos, 
que remete a uma configuração de poder complexo e interdependente, pois além de in-
cluir o jogo de paixões interposto pelo sujeito, exclui o confortável discurso da supremacia 
da mídia sobre a política, ou aquele que admite a independência da política em relação às 
mídias” (WEBER, 1999, p. 2, grifos meus).
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eu articulava o efeito discursivo de copresença na promoção de 
uma leitura do Lula-Dilma nas eleições de 2010. 

Na verdade, o que o meu trabalho fazia ecoar era o período 
em que os semanários brasileiros não cessavam de midiatizar os 
dois sujeitos com enquadramentos (PORTO, 2004) distintos em 
charges, fotomontagens, caricaturas, e esse processo se dava 
como discurso-denúncia para sugerir campanha antecipada e 
ilegal (na Época, IstoÉ e Veja), ou se dava como legitimação da 
parceria entre os petistas para a consolidação de um país mais 
justo (conforme destacava a cartacapital)4.

Fazendo retornar a história há quatro anos, lembro que, no 
ritual de defesa pública, meu corpo não acompanhava a rapidez do 
pensamento e minha língua traía as análises realizadas, deslizando 
com Courtine (2003) ao focalizar os espetáculos políticos. No 
meu gesto de atropelar a movência de determinações, portanto, 
deixava escapar sintagmas como “o Dilma” e “a Lula”, em um jogo-
falho não apenas de gêneros nominais, mas de palavras, sentidos, 
vigilâncias.

Na ocasião, eu reclamava a demanda pela mobilização de 
novos dispositivos5 (FOUCAULT, 1977; DELEUZE, 1990; AGAMBEN, 
2009), à luz do campo discursivo, para subsidiar a problematização 
do corpo discursivizado em objetos híbridos, principalmente nas 
formas contemporâneas da política. Nessa visada, a articulação 
entre os domínios envolvidos ainda focalizava o debate entre 
comunicadores sociais e cientistas-políticos quanto à legitimidade 
de pensar em (des)politização da política, como embrionária 
ao período pós-ditadura: “A inserção da política na lógica da 
comunicação comercial – a de mensagens breves, simples e 
‘dialogadas’ – produz como um de seus principais efeitos o 
apagamento do debate político”. (BARONAS, 2005, p. 101). 
4  Em Santos & Romualdo (2017a;b), Santos e Passetti (2014), Santos (2018), estão publica-
das parte das análises desses processos.
5  De acordo com Courtine (2013, p. 27), o modo como o discurso é concebido na literatura 
foucaultiana reside no conceito de dispositivo: “o discurso deve ser compreendido a partir 
daquilo que Foucault denomina ‘dispositivo’, isto é, de um conjunto heterogêneo de insti-
tuições e de leis, de coisas e de ideias, de atos e de práticas, de palavras e de textos, de 
ditos e de não ditos”.
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No Brasil, os veículos midiáticos circulam conteúdos 
acerca do/para o político, sob materialidades distintas, integrando 
a sociedade na (re)produção de determinados dados do real. 
Nos chamados semanários, por exemplo, a tensão entre ditos 
e escritos6 subjaz muitas vezes o conteúdo expresso na capa 
ou no interior das demais páginas, com a produção de efeitos 
discursivos diversos. Frequentemente tomado como informação 
e preceituando tanto o posicionamento dos leitores quanto a 
forma como eles percebem o resultado de cada edição, tais 
mídias, segundo Scalzo (2008, p. 13), “cobrem funções culturais 
mais complexas que a simples transmissão de notícias. Entretêm, 
trazem análise, reflexão, concentração e experiência de leitura”.

Posto que a linguagem das páginas midiáticas detém a 
capacidade de copresentificar sujeitos verbal e imageticamente, 
assumindo caráter documental, eu me debrucei em chamar a 
atenção para o fato de que, na difusão de conteúdos comuns 
àquelas campanhas eleitorais, parte dos desafios de pesquisa 
consistia no acionamento de instrumentos analíticos que 
permitissem a desestabilização de dizeres menos imediatos ao que 
é hospedado em portais eletrônicos ou exibido, em reportagens 
ao vivo, pela televisão. 

Entre os aspectos discutidos em meu estudo anterior, 
estava, então, a sustentação do efeito de copresença enquanto 
categoria pertinente à reflexão da materialidade corporal em 
condições de emergência dadas: nas interfaces impressas 
de natureza midiática. A memória da pesquisa em questão 
perfaz aqui a confluência de sentimentos da analista quanto à 
operacionalidade de lidar, primeiramente, com as demandas do 
político na mídia digital e, em 2018, com o não tão novo espaço 
discursivo que permite a sujeitos ordinários (SILVEIRA, 2015) 
formular, veicular e receber conteúdos como “nunca antes na 
história”7 deste Sedisc. 
6  Expressão que nomeia uma coleção, publicada pela Editora Forense Universitária, de 
textos, entrevistas e conferências de Michel Foucault.
7  Enunciado muito comum nos pronunciamentos de Lula, durante seus dois mandatos e 
em referência aos feitos e às conquistas de seu governo.
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Ciente do convite-alerta do evento em sua quarta edição 
– “é preciso ousar se revoltar: práticas de resistência na história 
e na teoria” – e dado o resultado do pleito presidencial um mês 
antes da apresentação no simpósio “Discurso, Mídia e Memória”, 
eu me vi interpelada a produzir um gesto de interpretação do 
pleito presidencial de 2018 no batimento entre suas condições de 
possibilidade e a leitura de efeitos discursivos específicos, sobre 
os quais me deterei na sequência deste texto, quais sejam: de 
copresença, de esvaziamento, de nomeação, de apagamento e de 
co-ausência.

1 condições de possibilidade, EFEiTos Discursivos E o 
PLEITO PRESIDENCIAL DE 2018

No pleito presidencial de 2018, a ausência – Lula/ 
Bolsonaro – era mútua e alternada em vaivéns parafrásticos e 
polissêmicos (ORLANDI, 2009)8 de afirmação, negação, polarização, 
de morfologia. Do “Lula-Dilma” de 2010, eu me deparo com o 
ensejo de analisar a categoria compósita que se autorizou e se 
atualizou, no primeiro turno, em enunciados como “Haddad é Lula” 
e “Lula é Haddad”. Significativos na escrita da história (CERTEAU, 
2013) política de nossos tempos, sobretudo por constar na carta 
produzida em situação de “encarceramoro9”, enquanto raridade 
histórica e repetida (FOUCAULT, 2010b), tais enunciados difundiam 
ao povo brasileiro os novos rumos da campanha petista: “o nosso 
nome agora é Haddad. Nós somos milhões de Lulas e, de hoje em 
diante, Fernando Haddad será Lula para milhões de brasileiros”10. 
8  Segundo Orlandi (2009, p. 36), “[...] todo o funcionamento da linguagem se apresenta na 
tensão entre processos parafrásticos e processos polissêmicos. Os processos parafrásti-
cos são aqueles pelos quais em todo dizer há sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, 
a memória. A paráfrase representa assim o retorno aos mesmos espaços do dizer. Pro-
duzem-se diferentes formulações do mesmo dizer sedimentado. A paráfrase está ao lado 
da estabilização. Ao passo que, na polissemia, o que temos é o deslocamento, ruptura de 
processos de significação. Ela joga com o equívoco”.
9  Sérgio Moro foi o juiz federal que conduziu o processo de investigação que culminou com 
a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva, na operação denominada “Lava Jato”.
10  Trecho da carta produzida por Lula (na condição de preso político) e lida pelo advogado 
Luiz Eduardo Greenhalgh em 11 de setembro de 2018, em ato público do PT, realizado em 
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Entendendo o discurso como lugar de memória e 
compreendendo que alguns enunciados (re)aparecem ou 
desaparecem em proporção similar com que outros são 
ininterruptamente repetidos, eu penso nesse funcionamento da 
política na mídia ou nas redes sociais: aquele que faz lembrar na 
mesma proporção com que faz esquecer. No encalço da reflexão 
em curso, também me recordo de outra carta11 elaborada em 2002, 
quando, favorito na disputa, mas ameaçado por frases apelativas 
como “tô com medo”12, dentre tantas outras midiatizadas na 
corrida presidencial daquele ano, Lula precisou prometer aos 
eleitores que não quebraria contratos, nem praticaria nada que 
resvalasse no estado democrático caso a vitória nas urnas fosse 
confirmada. 

Do outro lado, estava o candidato pelo PSL – Partido 
Social Liberal – Jair Messias Bolsonaro. No bojo de inúmeras 
acusações de fascismo e do medo que ele causou em grande 
parcela da sociedade, não encontro cartas de calmaria, e sim 
uma quantidade significativa de perguntas adversativas oriundas 
de seus “bolsoprotetores” ou da heterogeneidade enunciativa 
(AUTHIER-REVUZ, 1990) de suas “bolsovozes”, as mesmas que, 
em meio qualquer denúncia que comprovasse a ilegalidade 
de promessas, posturas ou históricos do seu candidato, eram 
regulares em argumentar : “mas e a corrupção?” e “mas e o Kit 
gay?”.
Curitiba, perto da sede em que o ex-metalúrgico se encontrava preso desde 07 de abril do 
mesmo ano. Com seu impedimento de permanecer candidato pelo partido, as palavras 
de Lula anunciavam apoio ao companheiro de governo e oficializavam a candidatura de 
Fernando Haddad. O texto na íntegra está disponível em: <https://pt.org.br/carta-de-lu-
la-ao-povo-brasileiro/>. Acesso em 09 de nov. 2018.
11  Em 22 de junho de 2002, Lula, o ainda candidato à Presidência da República escreveu a 
conhecida “Carta ao Povo Brasileiro”, comprometendo-se em manter o equilíbrio econômi-
co, combater a inflação e promover as tão necessárias mudanças de combate às ações 
neoliberais em vigor no país. O texto na íntegra está disponível em: <https://pt.org.br/
carta-de-lula-ao-povo-brasileiro/>. Acesso em 09 de nov. 2018.
12  Em vídeo destinado ao programa eleitoral do candidato José Serra do PSDB, a atriz glob-
al Regina Duarte produziu um enunciado em referência ao candidato Lula (oposição) pelo 
qual ficou conhecida na campanha presidencial de 2002: “Tô com medo”. A frase tratava de 
sua posição acerca de um suposto retrocesso na economia do país caso o petista vencesse 
o pleito conforme apontava as pesquisas de opinião. A fala dela encontra-se disponível em: 
< https://www.youtube.com/watch?v=DEeNSkXn5mY>. Acesso em: 09 nov. 2018.

https://pt.org.br/carta-de-lula-ao-povo-brasileiro/
https://pt.org.br/carta-de-lula-ao-povo-brasileiro/
https://pt.org.br/carta-de-lula-ao-povo-brasileiro/
https://pt.org.br/carta-de-lula-ao-povo-brasileiro/
https://www.youtube.com/watch?v=DEeNSkXn5mY
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O principal argumento adotado pelos defensores 
de Bolsonaro consistiu, de um lado, na retomada da ideia de 
corrupção como fenômeno intrínseco ao governo do PT, dada a 
condenação de Lula, e, de outro, na adesão a um discurso dito 
familiar e religioso, assentado, principalmente, em algo próprio 
à dita era da pós-verdade: a circulação de Fake News (D’ANCONA, 
2018). Entre as inverdades mais famosas do período, esteve a 
acusação de que Fernando Haddad defendia a distribuição de 
materiais, entre crianças de seis anos, que continham incentivo ao 
envolvimento amoroso entre pessoas do mesmo sexo. Embora 
tais discursos tenham sido combatidos no esclarecimento acerca 
da real especificidade do Projeto Escola sem Homofobia, o qual 
era voltado aos professores, a reiteração das perguntas sobre 
o suposto kit tomaram a dimensão de memes nas redes sociais 
tamanho o ineditismo da crença despertada por sua veiculação.

Imergir na mecânica contemporânea de tais dizibilidades, 
na esteira de Michel Foucault, foi um convite à compreensão da 
minúcia com que as relações de poder regulamentam, organizam 
e disseminam verdades na sociedade democrática. Trata-se 
de examinar “as diferentes maneiras pelas quais o discurso 
desempenha um papel no interior do sistema estratégico em 
que o poder está implicado, e para o qual o poder funciona” 
(FOUCAULT, 2010c, p. 253).  

Pensar o funcionamento de enunciados, que atuam 
na fabricação de regimes de verdade, passa, portanto, pela 
caracterização de suas condições de existência (FOUCAULT, 2010a) 
– condições que situam histórica e socialmente sua emergência 
e determinam possibilidades de circulação/transformação de 
formas outras do fazer político.

No segundo turno, uma sequência discursiva de resistência 
ganhava novo corpo discursivo, passando do “Haddad é Lula” 
para o “Haddad é #elenão”. Assumindo a força do advérbio de 
negação na hashtag, uma manifestação pública de alta dimensão 
se propagou em 2018, na internet e nas ruas, contra Jair Bolsonaro. 
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Liderado por mulheres, o movimento repudiava qualquer chance 
de um indivíduo, que classificavam como machista, misógino, 
racista, sexista e homofóbico, ser eleito presidente do Brasil. Por 
meio de um engajamento massivo, o público feminino envolvido 
trabalhou na defesa de que qualquer outro político poderia ser 
escolhido nas urnas, exceto o candidato do PSL.

Em adesão ao enunciado “Haddad é #elenão”, o PT (re)
caracterizava o nome escolhido diminuindo o uso de imagens 
ligadas à figura de um líder encarcerado, independentemente da 
(i)legitimidade de trâmites que culminaram com a condenação. 
Dali em diante, as aparições de campanha assumem o lócus de 
um projeto de governo próprio, significando que ele (Haddad) 
representava ou ocupava o lugar que o outro (Bolsonaro) jamais 
deveria ser/ocupar. 

No limiar do cenário descrito é que identifico uma 
pluralidade de efeitos discursivos em convívio. Tomando e 
aproximando pares não opositivos como Luladdad/ Trumpnaro/ 
BolsoHitler, o primeiro efeito – de copresença – perpassa, de um 
lado, a metáfora de assimilação entre Lula e seu ex-ministro da 
educação Fernando Haddad e, de outro, o modo como a difusão 
de discursos típicos de extremo autoritarismo podem colocar em 
formação ideológica similar personagens políticos de diferentes 
espaços-tempo: Jair Bolsonaro, Adolf Hitler e Donald Trump. 

Como segundo – efeito de esvazeamento – posso situar a 
insuficiência de pauta política nos escassos espaços para o debate 
das ideias, quando o que preponderava na campanha eleitoral 
de 2018 era a veiculação de vídeos, entrevistas, pronunciamentos 
e programas voltados à desqualificação de adversários 
em detrimento da exploração de planos de governo ou de 
comprometimento dos candidatos sobre temas de interesse para 
a população. 

Do crescimento de representantes de uma ideologia 
não democrática, com o terceiro efeito – de apagamento – 
posso qualificar, a partir de 2016, tanto a continuidade de um 
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governo nada legítimo, quanto as memórias do que representou 
a Ditadura Militar no Brasil. No cerne dessa dupla supressão – 
dos direitos adquiridos nos últimos anos pela esquerda versus 
os reflexos históricos do que era o regime militar no país – é 
que assisti(mos), nas ruas e nas redes sociais, aos avanços de 
discursos cuja qualificação pode fazer reverberar o retrato do 
caos: de opressão, perseguição, segregação, repressão, censura, 
preconceito, discriminação e violência.

O quarto efeito – de nomeação – decorre da desenfreada 
criação de formas distintas de referência ao candidato do PSL. 
Ao longo da disputa, muitos brasileiros, “como nunca antes na 
história”, eram incansáveis em produzir um conglomerado de 
recursos de (i/de)nominação para aquele cujo nome, não poderia 
ser pronunciado, como a “doença feia” do anos 90, para não se 
fazer verbo performativo (AUSTIN, 1990)13. Na prática, o desafio 
morfológico adotado por tantos eleitores nas redes sociais 
visava impedir a promoção de hashtags na mesma medida 
com que se tornavam públicos depoimentos variados de medo 
ou manifestação de resistências. A contenda dividia opiniões, 
promovendo desgaste incomensurável dentro e fora da internet 
dado o ineditismo do tipo de embate travado por formações 
discursivas tão diferentes: o que sobrou da esquerda dilacerada 
versus a articulação do que se vendia como (nova) direita.

Por fim, se me for permitida a licença não tão poética, 
como quinta e última categoria – efeitos de co-ausência: de Lula e de 
Bolsonaro. No primeiro caso, ausência de Lula que, contrariando 
os alertas da esquerda ferida pelas páginas “Temer14osas” que 
“Cunha15vam” mensalões, petrolões e outros “ões” com que 
fomos golpeados, anunciava-se16 candidato para manutenção de 
13  Em sua “Teoria dos atos de Fala”, Austin (1990) define performatividade explicitando a 
possibilidade de um verbo em primeira pessoa do singular, ao ser proferido, já configurar 
a execução da própria ação que anuncia.
14  Em referência ao vice-presidente Michel Temer (MDB), participante do golpe que tirou 
Dilma Rousseff do governo em 31/08/2016. 
15  Em referência a Eduardo Cunha – ex-presidente da Câmara de deputados e um dos 
principais envolvidos na cassação do mandato de Dilma em 2016. 
16  Dada a sua condenação por corrupção e lavagem de dinheiro, Lula foi questionado por 
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um ideal de governo, para o que chamava de preservação das 
conquistas empreendidas por ele, por Dilma e pelo partido desde 
2003.

No segundo caso, qualifico a ausência de Bolsonaro no 
empreendimento de uma campanha política que não justificava 
seu lugar de preferência nas pesquisas de intenção de voto. Após 
sofrer um atentado em 06/09/2018, o ainda candidato pelo PSL 
deixou de participar de programas de debate e de dar entrevistas 
às mídias televisivas tradicionais, mesmo depois de sair do 
hospital. Na justificativa para seu não comparecimento, estava 
a condição de saúde, em recuperação à facada que levou, e sua 
segurança, embora a oposição tenha denunciado a similaridade 
entre a postura adotada por Bolsonaro e a “cartilha” usada pelo 
presidente dos Estados Unidos em 2016: difundir suas ideias 
apenas pelas redes sociais. O reforço desse pressuposto tomou 
força no pleito brasileiro, sobretudo com a divulgação de que a 
campanha do “inominável” também contaria com orientações de 
Steve Bannon – o marqueteiro de Donald Trump.

Nesse ínterim, a chuva de neologismos (re)formulados e 
em circulação nas redes sociais fez derivar os frutos do medo ou 
da revolta: o “coiso”, o “bozo”, o “bolso”, o “bonoro”, ou o anagrama 
“salnorabo”, entre outras designações articuladas sob a mesma 
cadeia parafrástica. Para além dos nomes, chamam a atenção 
as perguntas de autoria múltipla que se apresentavam até o 
resultado das eleições: Bolsonaro “(não) é Hitler/ (não) é Trump”. 
Ele “estava com” restrições médicas ou “sem” a necessidade de 
se presentificar fora da rede? “Compareceria aos debates se não 
tivesse sofrido o atentado ou nem...nem”? 

Ao participar do IV Sedisc e encontrar meus pares ainda 
estilhaçados pelo 28 de outubro do tenebroso ano, é que eu 
propus, nos minutos finais de minha fala, mantermos acesa apenas 
a dizibilidade dos argumentos produzidos em exaustividade até 
o resultado: #elenão. #elenunca, #elejamais.  Assim, pensando no 
certa parcela dos políticos de esquerda quanto à necessidade e os perigos da manutenção 
de seu nome como candidato à presidência nas eleições de 2018.
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“Lula-lá”, enquanto memória inscrita em jingles da campanha de 
89, sugeri atribuirmos à natureza dêitica do pronome adverbial 
“lá” o lugar do preso político, daquele presente apenas nas (entre)
linhas de cartas divulgadas. Na contramão do impossível do 
espaço e na inauguração de novos tempos, restava-nos, então, a 
ousadia de permanecer de mãos dadas – “ninguém solta a mão 
de ninguém” – frente ao futuro desconhecido e rumo à escrita de 
páginas outras no reconstruir do que restou da oposição. 
 
pAlAvrAs E pErgunTAs FinAis

Considerando o tema do IV Sedisc e a historicidade do 
momento vivido, eu me arrisco, para além das idas e vindas deste 
texto, a iniciar a formulação de questões que talvez fomentem 
espaços de escuta em minhas pesquisas futuras e/ou nas de outros 
companheiros de luta “na história e na teoria”: a) contrariando 
alguma lógica na produção de sentidos e avaliando os regimes 
de fabricação de verdade em destaque nas últimas eleições, é 
possível dizer que o discurso político anda refém das intempéries 
do digital? b) dados os espaços de ausência, co-ausência, silêncio 
e esvaziamento na (não)trajetória do presidente eleito em 2018 
– em especial no modo como a contradição NEWS residiu na 
proliferação de FAKES –  seria viável definir o que experimentamos 
no pleito em destaque como um furo embrionário, caracterizado 
de ressaca e reclamante de uma volta à política do corpo a corpo?

No batimento entre as relações de poder propostas por 
Foucault (1979) e a fragmentação do real inerente ao fazer e ao 
dizer midiáticos, sobram-me perguntas para a compreensão de 
uma parte da sociedade que se fez, notadamente, veiculadora de 
conteúdos FAKE, de um povo descrente dos alertas do #elenão, 
produzidos dentro e fora do país, de uma parcela do Brasil que 
(re)atualizou a memória da ditadura, docilizando (FOUCAULT, 
2009) suas faces e elegendo Jair Bolsonaro. À guiza de um 
encerramento, na minha condição de ainda não amordaçada, 
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atualizo, com muito pesar, segmento do enunciado outrora 
proferido pela companheira Dilma – um já-dito bastante calejado 
das espetacularizações (RUBIM, 2004) midiáticas da política em 
tantas timelines: “[...] não acho que quem ganhar ou quem perder, 
nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder: vai todo 
mundo perder”.17 Nós perdemos, mas seguimos resistindo.
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DISCURSO DE DIVULGAÇÃO JURÍDICA NA 
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consiDErAçõEs iniciAis
 
Lavagem cerebral. Alienação. Ignorância. 

Desconhecimento da história. Democracia. Direito. Estado 
democrático de Direito. Corrupção. Direitos. Trabalhador. mimimi. 
Mídia. Salário. Aumento de salário. Constituição. Guardião 
da Constituição. Ativismo. Ativismo social. Ativismo em rede 
social. Ativismo fake. Fake News. Contradição. Supremo Tribunal 
Federal, se ganharmos. Supremo Tribunal Federal, se perdermos. 
Perdemos. E agora? Agora, “é preciso ousar se revoltar”. Agora, 
são necessárias práticas de resistência nesta história e nesta 
teoria. Mas como?

Esse quebra-cabeça autonímico, aspeado, de palavras e 
expressões nos escancaram o jogo de contradições que constitui 
a nossa prática teórica e política: falo, especificamente, da nossa 
Análise de Discurso materialista que, bem à brasileira, nos 
reúne aqui. Este SEDISC, então, nos impõe voltar à teoria. Nos 
impõe questionar sobre quais bases teóricas conseguiremos, se 
conseguiremos, nos organizar em torno de práticas de resistência 
1  Jael Sânera Sigales Gonçalves é graduada, mestre e doutora em Letras pela Universidade 
Católica de Pelotas e graduada e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. 
Atualmente, realiza pós-doutorado no Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade 
Estadual de Campinas, com estudo realizado na interface entre Direito e Linguagem, com 
projeto intitulado “Direitos linguísticos, deveres linguísticos e processos de subjetivação: 
a tutela da língua pelo direito na sua dimensão (trans) nacional. É Técnica em Assuntos 
Educacionais da Advocacia-Geral da União e líder do Grupo de Estudos na Interface Língua, 
Direito, Estado e Sociedade (GELIDES/CNPq).
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ao avanço das forças conservadoras de extrema-direita no Brasil. 
Este Simpósio, disposto à temática que articula discurso, 

mídia e memória, me insta a um retorno tanto necessário 
quanto difícil: precisamente ao retorno às tentativas que 
empreendi, sob orientação da Professora Aracy Ernst e da 
Professora Carmen Matzenauer, no extinto Programa de Pós-
Graduação em Linguística da Universidade Católica de Pelotas, 
para a compreensão do funcionamento do discurso do Supremo 
Tribunal Federal no julgamento do “Mensalão” tomando a voz 
como/em sua materialidade significante. Daí que me proponho, 
para este momento, tratar do discurso de divulgação jurídica na 
sociedade do espetáculo: a tratar do encontro incontornável entre 
os aparelhos jurídico e midiático como imposição da derivação da 
forma do capital, da forma-mercadoria. 

Tenho duas questões claras e implicadas que me 
conduzem.

Primeira questão: qual o funcionamento da memória no 
discurso de divulgação jurídica do Supremo Tribunal Federal, no 
encontro incontornável entre o aparelho jurídico e o aparelho 
midiático nesta nossa sociedade espetacular forjada pelo 
capitalismo?

Segunda questão: quais os limites, se existe algum, de 
trazer o direito como objeto de luta teórica, ideológica e política 
para o interior de uma leitura materialista marxista-leninista do 
discurso? 

Desde já, digo onde quero chegar: com inspiração no 
que disse Authier-Revuz sobre divulgação científica (AUTHIER-
REVUZ, [1982] 1998, [1985]1998) e no que disse Guy Debord 
sobre sociedade do espetáculo no capitalismo (DEBORD, 2012), 
proponho partir da noção de divulgação jurídica como o conjunto 
de práticas discursivas de produção e reprodução de rituais no 
aparelho jurídico que tem como condão, no Estado de Direito, 
simular a circulação democrática e transparente dos sentidos. 
Proponho que os mecanismos do Estado de dar o indivíduo 
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a conhecer (d)o Direito são, por hipótese, um simulacro da 
preservação dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, 
que estrutura a manutenção e deriva do capital.

1 BALIZAS TEóRICO-METODOLóGICAs

O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro colocou-
se na vanguarda das cortes constitucionais do mundo ao ser o 
primeiro tribunal a transmitir ao vivo seus julgamentos e divulgá-
los em um canal próprio no youTube. Os vídeos da Ação Penal 
470, que julgou o ‘Caso Mensalão’, foram os mais assistidos na 
história do canal. Em nossa pesquisa de Doutorado (GONÇALVES, 
2017), desde uma posição materialista de leitura, dedicamo-nos 
à descrição e à interpretação do discurso do Ministro-Relator no 
julgamento do ‘Mensalão’.  

Tomamos, de um lado, a materialidade da/na escrita, 
no texto escrito-a-ser-lido (X) pelo Ministro-relator; de outro, 
a materialidade da/na voz, no texto lido-a-ser-transcrito (Y) 
no Acórdão. Na relação entre (X) e (Y), observamos um jogo 
polissêmico, tenso, contraditório, entre a contenção de sentidos 
da escrita e a abertura ao equívoco da voz. Forjamos, a partir daí, 
a possibilidade de considerar o discurso do Supremo Tribunal 
Federal no seu funcionamento como discurso de divulgação jurídica 
na sociedade do espetáculo (DEBORD, 2012). 

A partir dessa primeira proposição, neste trabalho, 
podemos fazer trabalhar a noção de divulgação jurídica a partir 
de novas discursividades que, depois do “Mensalão”, voltaram a 
colocar o Supremo Tribunal Federal na cena do debate político 
que (se) instaurou (n)o processo de destituição do governo 
democraticamente eleito nas eleições de 2014 no Brasil. Juntando 
ao arquivo de divulgação jurídica outros documentos que também 
materializam o encontro do aparelho jurídico com o midiático, 
propomos um gesto de interpretação que nos leve a atualizar 
teoricamente a noção de discurso de divulgação jurídica e a 
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cogitar, a partir da reflexão sobre o papel da memória discursiva, 
seu funcionamento nesta sociedade espetacular. 

É o batimento entre descrição e interpretação da voz, 
enquanto realidade fonético-prosódica, como materialidade 
do discurso do Ministro-relator da Ação Penal 470, do “Caso 
Mensalão”, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2012, que 
me conduz a forjar tal conceito. Metodologicamente, destaco três 
pontos principais:

(1) os dados para as análises fonético-prosódicas 
foram extraídos de vídeos divulgados no canal 
próprio do Supremo Tribunal Federal no 
YouTube em espaço específico para a Ação 
Penal; 
(2) os vídeos constantes nesse canal foram 
feitos da transmissão ao vivo, pela TV Justiça, do 
julgamento do Ação Penal; 
(3) o Brasil foi o primeiro país do mundo a ter 
um canal de televisão (a TV Justiça) e de internet 
(Canal no YouTube) para a transmissão ao 
vivo de sessões de julgamento do Plenário da 
Suprema Corte.

O domínio enunciativo para o estudo do discurso do 
Ministro-Relator do “Mensalão” como discurso de divulgação 
jurídica – divulgação do Acórdão, transmissão do julgamento e 
leitura em voz alta do Acórdão – é o da Representação do Discurso 
Outro, que representa a progressão teórica e descritiva de Authier-
Revuz no campo da metadiscursividade (AUTHIER-REVUZ [2001], 
2004; no prelo).

2 gEsTo DEscriTivo E AnAlíTico

Têm-se para análise dois documentos recortados de 
arquivo imenso: de um lado, do texto escrito-a-ser-lido (que 
chamo de X) do Relatório previamente preparado para leitura em 
plenário; de outro lado, o texto lido-a-ser-transcrito (que chamo 
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de Y). Trata-se, X e Y, de dois documentos de divulgação jurídica 
– do Direito, pelo Direito, para o direito do sujeito de direito a ele 
conhecer, seja no Relatório-Denúncia, em que o Ministro-Relator 
representa o discurso do outro acusação, seja no Relatório-
Instrução Probatória, em que o Ministro-Relator representa o 
discurso da defesa.

Especialmente, as inserções, apagamentos e substituições 
entre X e Y, que aparecem em vermelho em (Y) (em azul, a 
marcação das pausas), deixam de ser um “cuidado metodológico” 
e passam ao status de regularidade constitutiva dos efeitos de 
sentido produzidos na prática discursiva do Ministro-Relator do 
“Mensalão”. Vou tratar aqui apenas das inserções, que classifiquei 
em fluente e não-fluente, do ponto de vista ritmo-prosódico, e 
que, interpretadas, dizem sobre a (dis)fluência discursiva, não 
apenas na linearidade da cadeia falada.

Proponho tratar de (dis)fluência discursiva a partir de 
um diálogo que suponho possível entre a Análise de Discurso 
materialista e estudos prosódicos sobre (dis)fluência na fala, 
especialmente o os de Scarpa (1995; 2015) e Merlo (2006, 2012). 
Tais  autoras defendem que, na fala, se pode verificar um continuum 
de fluência. Nesse caso, hesitações e repetições, consideradas por 
certa corrente da fonoaudiologia como erros do falante, teriam 
sua organização própria na cadeia da fala.

Os Enunciados 1 e 2 permitem fazer trabalhar a noção 
de (dis)fluência discursiva e, assim, mobilizar os dois pontos de 
discussão que trago: o funcionamento da memória no discurso 
de divulgação jurídica e os limites teóricos e práticos de se tomar 
o direito como objeto das lutas motoras da Análise de Discurso 
materialista-leninista – luta na teoria, na ideologia, na política. 

O gesto descritivo e analítico que proponho para esta 
discussão se debruça sobre os dois enunciados. Tratemos, 
primeiro, do Enunciado 1. 
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Relatório-Denuncia

Identifi-
cação do 

Enunciado

Modalização da Asserção como Segunda Simples - Sintagma 
modalizador + tempo verbal

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y)

En 1 Além disso, nos termos da 
denúncia recebida por esta 
Corte, recursos de publicida-
de pertencentes ao Banco do 
Brasil, fornecidos pela Visa-
net, teriam sido desviados 
através de antecipações so-
licitadas pelo réu HENRIQUE 
PIZZOLATO, em benefício da 
empresa dos réus MARCOS 
VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e 
RAMON HOLLERBACH. 

Além disso (P1), nos termos 
da denúncia recebida por esta 
Corte (P2), recursos de publi-
cidade pertencentes ao Banco 
do Brasil (P3), fornecidos pela 
Visanet (P4)t, teriam sido des-
viados através de antecipações 
solicitadas (ou determinadas) 
pelo réu (P5) HENRIQUE (P6)p 
PIZZOLATO PIZZOLATI TU (P7) 
em benefício da empresa dos 
réus MARCOS VALÉRIO (P8)
k, CRISTIANO PAZ e RAMON 
HOLLERBACH.

O Enunciado 1, a julgar pelo texto escrito-a-ser-lido (X), 
está sob o domínio enunciativo da Modalização da Asserção 
como Segunda Simples. Essa forma de representação do discurso 
outro é identificada pelo sintagma modalizador “nos termos da 
denúncia recebida por esta Corte” e pelo tempo verbal no futuro 
do pretérito composto do indicativo em “teriam sido desviados”. 
No texto escrito-a-ser-lido (X), não há mostração das palavras da 
acusação, nem tampouco há empréstimo marcado com aspas 
ou com elementos morfossintáticos. Desse modo, do ponto de 
vista enunciativo, não se observa um texto tomado por bordas de 
fronteiras entre o um, o discurso do Ministro-Relator, e o outro, o 
discurso da acusação. 

É este o ponto exato em que a tomada da voz em sua 
materialidade significante se apresenta como determinante para 
fazer trabalhar os sentidos produzidos pela relação discrepante 
entre (X) e (Y). Nesse sentido, entendo a inserção “fluente” de 
[ou determinadas] como uma tentativa de negociar os sentidos 
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de “solicitar”, mesmo às custas da não-coincidência entre texto 
escrito-a-ser-lido (X) e texto lido-a-ser-transcrito (Y). O interessante 
é que essa negociação, esse acerto de sentidos, é contrário à 
linguagem técnica jurídica, para a qual o termo adequado é 
mesmo o previsto em (X) – “solicitadas”. 

Já no Enunciado 2, sob o domínio enunciativo do discurso 
indireto, há a inserção “não-fluente” no segmento [cuja pena é de 
apenas é de até cinco anos de reclusão], em que “é de apenas” 
é inserido e, depois, repetido e reformulado por “é de até”, tal 
qual estava previsto no texto escrito-a-ser-lido (X). Daí por que 
o considero uma “repetição reformuladora”, na qual a análise 
fonético-prosódica permite verificar ascendência da curva 
entoacional.

Relatório - Instrução Probatória

Identificação 
do Enuncia-

do

Discurso Indireto Simples (DIS) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y)

En2 O réu DELÚBIO SOARES ad-
mite a prática de caixa dois 
de campanha, conduta que 
preenche o tipo penal do 
art. 350 do Código Eleitoral, 
cuja pena é de até 5 anos de 
reclusão 

O réu DELÚBIO SORA SOARES 
admite a prática de caixa dois 
de campanha (P1)k, conduta 
que preenche o tipo penal do 
artigo trezentos e cinquenta do 
Código Eleitoral (P2)k, cuja pena 
é de apenas é de até cinco anos 
de reclusão.

Nos dois enunciados, interpreto a emergência, no fio 
do discurso, desse sujeito inquisidor, incorruptível perseguidor 
do corrupto, no discurso do Supremo Tribunal Federal, em uma 
posição ideológica jurídica inquisitória. Interpretamos esse sujeito 
inquisidor que emerge no discurso do Ministro-Relator com um 
“cavaleiro que batalha contra a corrupção”, citando Marie Laure 
Susini ([2007] 2010, p. 56), um sujeito sem defeitos, infalível. Um 
sujeito inquisidor que, em nome da “justiça” e contra a corrupção, 
instaura o medo e o terror.
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Esse sujeito que se faz presente nas discrepâncias entre 
(X) e (Y), que, “fluentemente”, comenta seu dizer e insere “ou 
determinadas” e que, “sem fluência”, se equivoca ao ler “é de 
apenas” ao invés de ler “é de até”, é um sujeito que fala demais. 
Sobre isso, Pêcheux ([1982] 1990, p. 15) faz um alerta: “maldito 
aquele que rompe este pacto do silêncio tagarela: ele corre o risco 
de se tornar ipso-facto um espectro visível da adversidade”.

A propósito, não há, no Regimento do STF, obrigatoriedade 
da transcrição do áudio do Relatório, e o que está escrito no Acórdão 
divulgado depois do julgamento é, então, em tese, o que circula, 
o que produz efeitos para fins técnico-jurídicos, processuais. 
A contradição do discurso do Ministro-Relator é apagada de 
circulação no ritual de divulgação jurídica. O sujeito inquisidor, 
que emerge da relação entre o que estava escrito-a-ser-lido (X) 
e o que foi lido-a-ser-transcrito (Y) e cuja força de emergência no 
discurso deixa marcas na materialidade prosódica, é silenciado 
pela língua de madeira do discurso de divulgação jurídica escrito.

A ideologia jurídica promove, assim, um efeito de 
transparência, de simetria, entre o dever ser e o ser do Direito, 
como se não houvesse a possibilidade de o texto escrito-a-ser-
lido (X) ser diferente do texto lido-a-ser-transcrito (Y). Entendo 
que o discurso de divulgação jurídica se sustenta no que Haroche 
(1992, p. 23) chamou de princípio de visibilidade, que diz do 
isolamento do sujeito julgador, neutro, de todos os outros – e 
isso se dá na gramática e no discurso: “tal visibilidade está ligada 
em profundidade à exigência de transparência e de legibilidade 
que isolam do mesmo modo o sujeito em seu propósito” Haroche 
(1992, p. 23). Há, no discurso de divulgação jurídica, “a caça 
incessante à ambiguidade, à elipse (à falta), à incisa (ao acréscimo 
descontrolado) e, de maneira geral, a tudo que pode parecer 
uma zona de sombra nascida de uma ruptura na linearidade do 
discurso” (HAROCHE, 1992, p. 23).

O trabalho sobre a voz na sua materialidade (e na sua 
realidade física, concreta, acústica) nos dá a discursividade 
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do acontecimento. Assim, podemos identificar, nessa prática 
discursiva de divulgação jurídica espetacular, o encontro de uma 
memória – memória de Direito como império de um sujeito uno 
– com uma atualidade – de Direito fragmentado por um sujeito 
dividido na luta ideológica, um sujeito que se constitui no equívoco 
da não-fluência da ideologia jurídica.

Esse encontro pega, como diz Althusser ([1982] 2005, p. 11), 
e o acontecimento discursivo “Mensalão” produz novas práticas 
discursivas no interior da ideologia jurídica e no modo como ele 
se divulga na sociedade do espetáculo. Enquanto acontecimento, 
o “Mensalão” agita e rompe a rede de formulações da ideologia 
dominante no discurso de divulgação jurídica, e o discurso do 
“Ministro-Relator”, como prática do acontecimento, constitui-
se, assim, como um ponto de quebra nos rituais enunciativos, 
conforme expressão de Zoppi-Fontana (1997.p. 5).

Assim, 

providos da sabedoria de nossas leis, limitamo-
nos a defender nossos princípios democráticos 
e a proteger da corrupção nossas instituições e 
nossa juventude. Certo. No século XXI, é evidente 
que somos (Que milagre! Que progresso!) seres 
de pura razão. Com o Código Penal numa das 
mãos, com a outra rechaçamos com desprezo as 
denúncias caluniosas, as delações, as fantasias 
de pureza e transparência. Transparência? O 
que estou dizendo? Não é nem um pouco uma 
fantasia, mas uma exigência da democracia. 
(SUSINI, 2010, s/p).

Essas palavras de Marie Laure Susini nos lembram que é 
de democracia, de ameaça à democracia, ao Estado democrático, 
de direito, que temos falado até aqui. Então, é falando em 
democracia que, já me encaminhando para o fim, retorno à 
segunda das duas questões que me propus articular aqui – para 
cuja resposta ainda é precisa de muita prática teórica e política.

Retomo: se é preciso ousar se revoltar, quais os limites, 
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se existe algum, de trazer o direito como objeto de luta teórica, 
ideológica e política para o interior de uma leitura materialista 
marxista-leninista do discurso? Se é preciso ousar se revoltar, 
quais os limites práticos dessa ousadia que a teoria nos exige? 
Qual a forma material dessa revolução?

Desde Engels e Kautsky, já sabemos dos entraves entre 
a revolução e a reforma das instituições. Desde lá sabemos da 
necessidade de superação pela revolução, e não pela reforma, das 
estruturas e formas da sociedade burguesa. Não há socialismo 
jurídico e, ainda mais com Pachukanis, sabemos que o direito não 
é norma jurídica pura e simples, mas uma forma do capitalismo, 
uma derivação da forma-mercadoria. Como nos explica Márcio 
Naves a partir de Bernard Edelman, é a emergência da categoria 
de sujeito de direito que vai possibilitar a circulação do indivíduo 
como mercadoria. 

Mais recentemente, Mascaro (2018), sensível a nossa 
crise-golpe determinada pelo capital e sobredeterminada pelo 
direito, pela mídia e pela religião, nos revela a captura do mundo 
jurídico e judiciário pelos meios de comunicação de massa. Diz 
ele:

O mesmo jogo de sombras e luzes da simbiose 
entre juristas e imprensa faz com que a segunda 
se torna a ultima ratio da opinião pública, do 
julgamento ‘apropriado’ e da constituição do 
que seja escandaloso ou normal. Com isso, o 
mundo jurídico não resiste a ser um terceiro 
diante dos aparelhos de comunicação. Trata-se 
de sua plena captura pela ideologia (MASCARO, 
2018, p.142).

Daí um equívoco que constitui a primeira proposta de 
um “discurso de divulgação jurídica”, conforme concebi ainda 
em Gonçalves (2017): desconsiderei o caráter ideológico da luta; 
desconsideramos que, no capitalismo, ganha quem tem controle 
dos aparelhos de estado e, atualmente, fundamentalmente, dos 
meios de comunicação de massa. Não adianta, então, reclamarmos 
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aos quatro cantos, textos, teses e dissertações deste ou daquele 
ex-ministro do STF, deste ou daquele ex-juiz de primeira instância 
que vira Ministro da Justiça e futuro ministro do STF.

ÀquElA guisA DE conclusão

Volto, então, à definição do discurso de divulgação 
jurídica: conforme sua concepção original (GONÇALVES, 2017), 
era entendido como produzido por mecanismos através dos quais 
o Direito, pelo Direito e para o Direito dá o Direito a conhecer 
a quem lhe é exterior, como forma de legitimação do que lhe é 
interior. Porém, depois que o Programa Conversas com Bial, 
ex-apresentador do Big Brother Brasil, teve como convidada do 
Programa de estreia a então presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Ministra Carmen Lúcia, é necessária alguma reformulação 
capaz de captar que a divulgação jurídica já não está (decerto, 
nunca esteve) sob o controle do aparelho jurídico, mas atravessa 
e é atravessada pela/na totalidade dos aparelhos de Estado cujas 
práticas garantem a dominação pelo capital. 

Enfim, sabendo que não há dominação sem resistência, 
qual leitura a nossa Análise de Discurso do discurso de divulgação 
jurídica tem conseguido fazer até aqui? Como ousar à revolta 
com esse fetiche pelas instituições (pelas instituições jurídicas)? 
Qual o sentido dar a essa história em que o capital, justo ele, 
passou (quase) ileso dos nossos devaneios democráticos de 
esquerda nos últimos dois anos? Será isso porque chegamos tão 
fundo no poço que suga liberdades individuais, sociais e políticas 
que não conseguimos mais falar de estrutura, senão apenas 
de funcionamento? Enquanto isso, fala-se do Estado, fala-se do 
Direito, fala-se do poder, Mas e do capital? D’ele, não. 
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DISCURSO E MEMÓRIA NO VIDEOCLIPE DE 
PABLLO VITTAR

    Junior Laurentino1

Nádia Neckel2

                                     Universidade do Sul de Santa Catarina 

inTroDução

Durante o processo de análise do videoclipe de Pabllo 
Vittar, buscamos analisar as marcas do posicionamento crítico 
da artista frente aos episódios de agressões sofridas pela 
comunidade LGBTQIA+, a partir desse recorte pensamos as 
relações entre as marcas discursivas da posição sujeito e sua 
inscrição no interdiscurso. Como primeiro movimento para 
compreensão do corpus, nos inscrevemos em teorias do cinema 
que pudessem nos ajudar a compreender a complexidade da 
linguagem cinematográfica. Compreendemos a construção da 
narrativa do videoclipe com interface ao gênero documentário e 
gênero do drama ficcional, onde o documentário se caracteriza 
por trazer um compromisso de abordar a realidade, sendo que 
o drama ficcional busca a contar uma história fictícia abordando, 
em muitos casos relações sociais. 

Em sua trajetória os videoclipes nasceram com o intuito 
publicitário, de mostrar o trabalho de artistas ao um número de 
pessoas muito maior do que suas apresentações ao vivo. Desta 
maneira, criava-se futuros admiradores pelo aparecimento desses 
artistas pela visibilidade na televisão, automaticamente aumentava 
o valor da venda da imagem do artista pelo crescimento do número 
de admiradores. Com uma técnica inicial primitiva, que se limitava 
1  Acadêmico da 8ª fase do Curso de Cinema e Audiovisual Unisul, Campus Pedra Branca. 
Pesquisador PUIC – Iniciação Científica.
2  Doutora em Linguística, Docente do Curso de Cinema e Audiovisual e do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências da Linguagem – Unisul, Campus Pedra Branca.
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em poucos enquadramentos, por serem produtos transmitidos 
pela televisão e por ser uma tecnologia nova e possuir uma tela 
limitada, os enquadramentos eram baseados em planos gerais e 
médios e movimentos de câmera fixos. Com o desenvolvimento 
dos videoclipes, criaram-se formas de expressão baseadas na 
linguagem do no cinema e utilizando-se da montagem como sua 
característica, que destacava o ritmo da música. 

Desfrutando-se através da técnica cinematográfica, a 
artista constrói através da narrativa do videoclipe o seu lugar 
de fala, sua posição social e histórica que são destacados pelos 
gêneros ficcional e do documentário. O recurso cinematográfico 
é utilizado através da técnica e a estética proposta, que a 
partir da construção imagética e pelo desenho de som, cria-se 
determinados efeitos de sentidos. O formato de videoclipe se 
assemelha a uma narrativa de um curta-metragem, onde o tempo 
de duração o classifica.3 O formato de um curta-metragem é 
próprio, semelhante na literatura a um conto. Contar uma história 
em menos de 5 minutos, é diferente ao contar em 1 hora e meia de 
duração, mas os gêneros cinematográficos funcionam e existem 
em ambos os formatos. Durante a nossa análise iremos ressaltar 
o funcionamento da narrativa através do gênero documentário, 
se relacionando com a historicidade da comunidade LGBTQIA+

O segundo movimento analítico que realizamos foi o 
de considerar os aspectos históricos e sociais da comunidade 
LGBTQIA+ mostra-se no videoclipe de diferentes formas e 
expressões visuais, sonoras e corporais. O videoclipe busca mostrar 
a diversidade de identidades artísticas na e pela construção de 
uma Drag Queen, que são, muitas vezes, marginalizadas no meio 
social e vistas como uma atração limitada a pequenos públicos. 
A arte Drag pode ser mais do que um mero entretenimento, é 
um ato de resistência e de uma luta constante. Como abordado 
no documentário Paris Is Burning (1990), o surgimento do termo 
Drag Queen, apareceu durante as décadas de 1950 em New york, 
3  Por definição um curta-metragem tem até 30 minutos de duração, um média-metragem 
de 30 a 70 minutos e o longa-metragem com mais de 70 minutos. 
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nos Estados Unidos, em casas noturnas onde se realizavam 
apresentações artísticas com um intuito de se transvestir com 
outra personalidade. Segundo Igor Amanajás (2014, p.03) “o 
entendimento de que Drag Queen não se trata do que o indivíduo 
se sente em relação a sua própria percepção, tanto interna quanto 
externa: é, na verdade, o que esse indivíduo faz como expressão 
artística”. No Brasil, este trabalho artístico ganhou popularidade 
mais tarde, próximo aos anos de 1990, em apresentações em 
pequenas boates e casas de shows, atualmente, conquista outros 
veículos de comunicação.

Com tantos trabalhos anteriores ao clipe Indestrutível 
(2018) Pabllo Vittar produzia videoclipes vistos como comerciais, 
onde o corpo e a sensualidade estavam presentes nas propostas 
artísticas da cantora(o), neste traz uma realização audiovisual 
diferente das anteriores, a crítica social fica moderada pelo efeito 
de documentário. A temática do videoclipe enfatiza o Bullying 
e violência nas escolas sofridas pela comunidade LGBTQ+. As 
escolhas técnicas cinematográficas e a estética visual, nessa 
linguagem audiovisual, buscam criar uma concepção que encontre 
o universo psicológico do protagonista produzindo um efeito de 
sentidos compartilhados com o espectador, uma cumplicidade. Os 
sentidos marcados pela imagem e pelo desenho de som marcam 
um processo de identificação no movimento do interdiscurso, 
através de sua historicidade, constrói a capacidade do sujeito 
de se significar, e através da narratividade contar/relatar a sua 
história. Como Eni Orlandi nos diz: “O funcionamento da memória 
no sujeito se faz pela narratividade” (2017 p.309),  a construção do 
contar uma história passa através de um processo de formulação, 
uma lembrança ao ser contada deve ser reformulada ao ser 
relatada, é uma característica do contar do sujeito de elaborar 
uma melhor forma de atrair um público para que seu relato seja 
ouvido, ou de ser analisada através de sua narrativa. 
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1 pErcurso hisTórico DA ArTE DrAg quEEn

Durante o percurso histórico do movimento de Drag Queen 
no Brasil, dificilmente houve uma popularidade tão grande como 
de Pabllo Vittar, além das casas de shows e teatros onde essas 
artistas realizavam suas performances e ganhavam popularidade 
entre um público específico, a comunidade LGBTQIA+4. Como 
abordado no documentário Paris Is Burning (1990), por volta dos 
anos de 1950 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos ocorria 
o surgimento do termo conhecido como Drag Queen, que não seria 
apenas um homem que se veste ou que deseje ser uma mulher. 
Ao transforma-se em Drag Queen, cria-se uma personagem, é 
construído um conceito artístico, que pode, tanto conter um viés 
crítico, quanto ter um caráter comercial.

Nos Estados Unidos uma das figuras emblemáticas são 
Divine e RuPaul, que se tornaram grandes celebridades do meio 
LGBTQIA+ mundialmente. No Brasil, antes de existir a criação 
desse termo, artistas como João Francisco dos Santos, conhecido 
como madame Satã já se expressava por meio dessa arte, como 
também o grupo de teatro Dzi Croquettes nos anos de 1970, 
ambos possuidores de um visual andrógeno. Com influência 
da cultura norte americana, e seguindo um formato do termo 
original de Drag Queen criado nos anos 1970, surgiu celebridades 
nestas comunidades, algumas conseguiram espaço na televisão, 
como Nany people e Léo Áquilla. No cinema, filmes como priscilla, 
a rainha do deserto (1994) e para Wong Foo, Obrigado por Tudo! 
Julie Newmar (1995) se tornaram grandes sucessos em bilheteria 
mundial, mas ainda, nesta época a arte Drag Queen não se tornará 
tão popular como atualmente no Brasil.  

Dentro das características de uma Drag Queen, como 
construída nos anos de 1970, a criação se baseava no exagero da 
imagem da mulher, como unhas grandes, maquiagem marcada, 
4  Sigla de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgênicos, Queer, inter-
sexuais, assexuados e outras identidades de gênero.
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grandes cílios-postiços e um figurino singular criado para as suas 
apresentações. O exagero é uma característica, assim como a 
necessidade de transformar a melancolia em felicidade. Um 
sujeito que ao se montar Drag Queen, se ressignifica enquanto 
posição-sujeito. Sua persona passa a ser sinônimo de diversão, 
atualmente, a construção de imagem das Drags se transformou, 
dependendo da personalidade e criação do personagem de 
cada sujeito é possível sair da formulação original e criar outras 
categorias. A posição-sujeito se marca a partir do social, que 
afirma o seu poder de fala enquanto um sujeito pertencente a 
um determinado grupo social, assim, marca-se uma identificação 
com o público LGBTQIA+, “No entanto , ao  se identificar com  
determinados   saberes,   o   sujeito  se   inscreve   em uma 
formação discursiva e passa a ocupar, não mais o lugar de sujeito 
empírico , mas sim o de sujeito do discurso”. (GRIGOLETTO, p.04),

2 TErriTório TEórico

O território analítico utilizado para o desenvolvimento 
desta pesquisa é a linha francesa Análise do Discurso, criada por 
Michael Pêcheux. A partir do dispositivo teórico analítico, é possível 
trabalhar seus gestos de interpretação com sua exterioridade 
através dos seus aspectos sociais e históricos,  como o dispositivo 
analítico se obtém sentidos e se constrói o seu discurso, “ é 
compreender como o texto funciona, como ele produz sentidos, 
é compreendê-lo enquanto objeto linguístico-histórico, é explicar 
como ele realiza a discursividade que o constitui” (ORLANDI, p.70, 
2007). Os gestos de interpretação não buscam trazer a intenção 
do autor da obra ou buscar por uma verdade absoluta que se 
mantém oculta, e sim como determinados sentidos se constituem 
ao olhar do analista. 

A Análise do Discurso “teoriza a interpretação, isto é, que 
coloca a interpretação em questão” (Orlandi, p. 25, 2007). O corpus 
analítico busca trazer os gestos de interpretação com a teoria Queer 
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abordada por Judith Butler (2003), onde compreendemos, que 
determinados gestos e discursos sociais são naturalizados, que 
“os atributos de gênero não são expressivos, mas performativos, 
então constituem efetivamente a identidade que pretensamente 
expressariam ou revelariam”. (BUTLER, p.201, 2003). Os papéis de 
gênero são definidos a partir do biológico de cada indivíduo, o 
obrigando a seguir determinadas funções e posições sociais. O 
indivíduo que não segue determinadas funções é marginalizado e 
oprimido pela sociedade. 

A partir da perspectiva metodológica da Análise do 
Discurso, interpretaremos com as noções de Tecedura e Tessitura 
(NECKEL, 2010), onde buscamos através da construção narrativa 
do videoclipe a utilização da linguagem cinematográfica, como 
um recurso a formação discursiva. Os gêneros cinematográficos 
estão presentes como características, assim presentes como 
a Tessitura, que ao necessitar de um funcionamento em seu 
artístico como características próprias, e de outras artes que se 
fundem para o funcionamento do videoclipe. A tecedura surge a 
partir da posição social onde o sujeito está inserido, e através da 
estética que é vista pela imagem e som no videoclipe, que através 
da memória de seu realizador, é possível construir a formação do 
seu discurso.

Conforme Neckel (p.143, 2010). 

A noção de tecedura é cunhada na imagem 
metafórica de uma teia, numa teia invisível 
que nos envolve por completo. E, é nessa 
teia que somos tecidos discursivamente. 
No caso da imagem, Tecedura representa 
a rede de filiações da memória a outras 
imagens e/ou materialidades, às quais nem 
sempre temos acesso, pois tal teia é tramada 
pelos esquecimentos constitutivos (1 e 2) 
formulados por Pêcheux. E, tomamos por 
Tessitura, a estrutura da própria das diferentes 
materialidades discursivas ancoradas no 
artístico em seus modos de funcionamento. 
Tomamos metaforicamente Tessitura do 
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conceito de funcionamento musical, como 
aquilo que ordena o andamento, os compassos, 
as notas, etc. Assim como no funcionamento 
musical, a Tessitura estaria para a estrutura 
do dizer (visual/sonoro/gestual/verbal). A 
tessitura se mostra na circulação do movimento 
parafrástico, o que recuperaria uma memória 
marcada e mostrada pela heterogeneidade 
discursiva.

A partir dos elementos que constituem o videoclipe, e 
através do método teórico-analítico, conseguiremos tecer o recorte 
para pesquisa. Onde a linguagem do audiovisual se entrelaça com 
a cinematográfica5, trazendo consigo o viés ao documentário, ao 
misturar informações com fontes de pesquisa e pelo relato. 

3 A inTErFAcE Ao DocuMEnTÁrio no viDEoclipE

O recorte analítico se destaca através da narrativa 
construída pela memória do sujeito, que através da Tecedura e 
Tessitura (NECKEL, 2010), conseguimos destacar a sua construção 
através da linguagem cinematográfica presentes no videoclipe. A 
construção do roteiro se ambienta em dois momentos temporais, 
um que aborda fragmentos de uma lembrança e outra a qual a 
cantora(o) interpreta a música.  Para iniciar a análise, os takes de 
cada ambientação foram separados e observados através de uma 
sequência linear, e a partir desse posicionamento podemos ver o 
funcionamento da narrativa como forma de relato, que através do 
processo de montagem é construída e intercalada os momentos 
temporais. 

A concepção estética do videoclipe traz ao espectador o 
ponto de vista do protagonista, onde destacamos a tecedura que 
5  A linguagem audiovisual citada se trata do videoclipe, onde se traz características es-
pecíficas para a sua construção. Onde a imagem tem o intuito de acompanhar e seguir o 
ritmo da música, a canção e sua letra se torna sua narrativa. A linguagem cinematográfica 
já utiliza outros meios de contar a sua história, a posição de câmera, o som, figurino e o 
cenário são linguagem que contribuem com a narrativa, e esses elementos se conectam 
com a narrativa musical. 
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se formam a partir as lembranças visuais da cantora (o). Podemos 
citar a cor em preto e branco como forma de estar assistindo a 
uma lembrança, o desenho de som que é adicionado junto com 
a música para dar ambientação sonora, sons que o protagonista 
ouve a todo tempo são preenchidas por sussurros e cochichos. 
Os recursos cinematográficos utilizados se interligam com a 
noção de tessitura. A narrativa, assim como um imã, interliga o 
funcionamento da memória com uma ferramenta própria do 
artístico cinematográfico. A narrativa acentua a memória, elaborada 
a partir da escrita do roteiro do videoclipe até a montagem, como 
afirma Orlandi (2017, p.317) O trabalho da narratividade no texto, 
pensando discursivamente, liga-se à relação entre estrutura e 
acontecimento, no funcionamento da memória, na produção de 
versões. Em grande parte dos documentários obtemos o relato 
dos entrevistados em tela, que através dessas informações de 
texto/discurso se constrói a narrativa e acentua os sentidos do 
filme. Cada entrevistado traz consigo versões dos seus relatos, 
formas de contar o seu ponto de vista ou até mesmo informações 
inéditas ao roteiro. Com base das entrevistas o diretor seleciona o 
texto da qual acentua determinado discurso que o filme pretende 
entregar o seu público. A obra audiovisual é elaborada para trazer 
e acentuar pontos de vistas e que através de seus personagens 
que trazem consigo uma bagagem de seu meio social e sua 
historicidade. 
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Figura 1 - Sequência de frames do videoclipe “Indestrutível” de 
Pabllo Vittar.

Analisando o funcionamento da tessitura no videoclipe, 
podemos fazer determinadas ferramentas que contribuem com a 
narrativa, como a câmera plongê,6 traz uma estética de dominação, 
inferioridade e diminuição de um sujeito indefeso em comparação 
ao meio social em que vive.  A câmera circula em vários ângulos, 
em muitos frames ela se encontra atrás do protagonista, ou 
o observa, e durante as agressões, em alguns momentos ela 
assume a sua posição como sujeito, o olhar observador, que ao 
presenciar o percurso do protagonista, aos poucos está em seu 
lugar, que compartilha com o expectador as suas memórias, que 
se interliga com a tecedura, que através de sua mise-en-scène 7  
6  Ângulo de câmera filmada de cima para baixo. 
7  Termo francês que abrange o conjunto de elementos cinematográficos para compor 
uma cena, como a atuação, figurino, maquiagem, cenografia e iluminação. 
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traz a posição social em que o sujeito vive , ela apresenta o seu 
protagonista e o acompanha em seu cotidiano escolar, e interliga 
com personagens que apenas o observa, assim como a câmera. O 
personagem em sua trajetória é solitário, é esnobado pelo social 
em que está inserido. A câmera nunca está realmente em seu 
lugar, em sua visão, ela compartilha de seu ponto de vista como 
nós, o espectador. Assim como um relato documental ela utiliza 
da linguagem cinematográfica, que não busca acentuar a música, 
pois a linguagem visual traz consigo uma narrativa própria. 

Figure 2 - Sequência de frames do videoclipe “Indestrutível” de 
Pabllo Vittar.

Em tela escura um frame traz dados sobre o número de 
Bullying e violência nas escolas entre jovens LGBTQ+. Tal marca 
presentifica a linguagem documental em meio ao videoclipe, onde 
se busca tratar a ação realizada na ficção como um problema 
social. Tal recurso mostra, estatisticamente, os dados a respeito 
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da violência sofrida pela comunidade LGBTQ+, fazendo com que 
o videoclipe funcione, nesse momento como um documentário, 
pois utilizando a ficção como um meio de trazer o relato da 
protagonista. Segundo Nogueira (2010, p.06) “o documentário, 
que tem como objectivo fundamental o testemunho e a reflexão 
sobre a realidade”. O contar e o testemunhar é em si é uma 
narrativa de determinado sujeito que a conta, inserido em um 
ponto de vista,  não sendo a verdade universal sobre determinado 
acontecimento ou realidade,  e a ficção pode ser vista, como uma 
suposição de determinados acontecimentos testemunhados 
ou presenciados, neste caso  a cantora assume o papel de 
entrevistada e personagem ao informar que sofreu este tipo de 
agressões na escola.
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Figure 3 - Sequência de frames do videoclipe “Indestrutível” de 
Pabllo Vittar.

Pode-se dizer que o documentário é um gênero presente 
no videoclipe, entrelaçado  também com o drama, que na 
definição de Nogueira (2010, p. 23) é que “Existe uma qualidade 
emotiva que o  drama procura sublinhar ela é, sem dúvida, a 
serenidade dos fatos. Podemos então, afirmar que seu objeto é 
o ser humano comum, normal, em situações quotidianas mais o 
menos complexas, mas sempre com grandes implicações afetivas 
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ou causadoras de inescapável polêmica social”. Nogueira define 
que o gênero drama tem seus subgêneros, e neles o videoclipe se 
enquadra no drama social, onde o sujeito vive em confronto com 
um mundo onde tem dificuldades de encontrar o seu lugar. 

Durante a história do documentário, existiu-se diferentes 
transformações e fases no decorrer da história do cinema, ganhou-
se novas características. Diferentes dos jornais televisivos onde a 
narração fora de quadro ainda são utilizadas, e pelo cinema foi 
abandonada dando novas origens de estilos de documentário, Bill 
Nichols (2010 p.47 à 48) em seu artigo, aborda a existência, de o 
mínimo quatro estilos de documentário, o narrador, onde existia 
“voz-de-Deus”, o movimento cinematográfico “cinéma Vérité” , onde 
o objetivo era documentar o cotidiano e os acontecimentos nas 
locações, possíveis pelo desenvolvimento das câmeras portáteis, 
o próximo estilo de documentário, onde existe diretamente a 
entrevista com o personagem e seu entrevistador. A última fase 
comentada por Nichols (2010 p.48) são os documentários que 
seguem outro viés dos citados anteriormente, com características 
auto-reflexivas, onde a existe vários elementos compondo a 
narrativa, além de entrevistas, ambientes, representações ou 
materiais históricos. Por este seguimento, é possível identificarmos 
novas construções estilísticas de documentário, inclusive, presente 
neste videoclipe.



463

Figure 4 - Sequência de frames do videoclipe Indestrutível de 
Pabllo Vittar.



464

Figure 5 - Sequência de frames do videoclipe Indestrutível de 
Pabllo Vittar.

                 
Na próxima ambientação a artista se encontra sozinha, 

interpretando a música. O primeiro enquadramento é um plano 
geral, onde se mostra o ambiente e logo depois se alternam em 
enquadramentos mais fechados, semelhantes aos usados em 
entrevistas. É uma reflexão do próprio sujeito com ele mesmo, 
por esse motivo está observando o seu reflexo no espelho, a 
ação de tirar seus assessórios, como a peruca e os cílios postiços 
desmancha a identidade artística e a leva a outra persona. A 
materialidade desse movimento de identificação, marcam a partir 
de uma posição social da artista, que traz identificação ao seu 
público, que se identifica com o mesmo discurso, vindo do social. 

Segundo Evandra Grigoletto:

Assim, o sujeito   do   discurso, ao   mesmo   
tempo   em   que   ele   é   interpelado/
assujeitado ideologicamente pela formação 
social, ele se inscreve/ocupa   um dos   lugares   
sociais   que lhe   foi   determinado.   É   o   
espaço   do   empírico.   Na   passagem para   
o   espaço   teórico, no nosso   caso,   para   o   
espaço   discursivo ,   o   lugar   social   que   o   
sujeito   ocupa   numa determinada   formação   
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social   e   ideológica,   que   está   afetada   pelas   
relações   de   poder,   vai determinar   o   seu   
lugar   discursivo ,   através   do   movimento   
da   forma-sujeito   e   da   própria formação 
discursiva com a qual o sujeito se identifica. O   
sujeito   sempre   fala   de   um   determinado   
lugar   social, o   qual   é   afetado   por diferentes   
relações   de poder, e   isso é   constitutivo do 
seu discurso.   Então, é   pela   prática discursiva 
que se estabiliza um determinado lugar social/
empírico. (GRIGOLETTO, 20007 p.07)

A alternância de planos, busca um sentido de reflexão 
do sujeito por sua persona, que ao que ao estar inserido em 
um meio social da qual é excluído, se torna resistência ao 
ponto de relatar, se posicionar e dar a voz a uma comunidade 
ao relatar pela cantora(o) , a vivenciar e pertencer aquele grupo. 
No final do videoclipe Pabllo Vittar relata que, “São milhares de 
adolescentes Assim como eu sofreram com esse tipo de agressão. Tá 
na hora de transformar o preconceito em respeito, de olhar na cara 
da homofobia e dizer eu sou assim e daí? O relato se constrói a 
partir das lembranças formuladas a partir do seu histórico social, 
com acontecimento vivido pela cantora(o) e com 73% dos jovens 
LGBTQ+ no Brasil são vítimas de bullying nas escolas. Segundo 
Orlandi (2017, pg. 313) “a narratividade é funcionamento, inscrição 
no que a Análise do discurso, denominamos historicidade: relação 
do discurso com sua exterioridade, relação entre sujeito, memória 
discursiva, ou interdiscurso, e condições de produção”. A narrativa 
construída no videoclipe está ligada diretamente determinados 
fatores vindos do social, o relato.

consiDErAçõEs FinAis

A partir da realização de uma produção audiovisual 
como essa, podemos observar o funcionamento da linguagem 
cinematográfica assim como o funcionamento do político no 
estético. A partir da narrativa que constroem determinado discurso, 
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que é moderado pelo o efeito documentário. O posicionamento 
da cantora(o) é um ato de resistência através de uma sociedade 
agressiva perante as minorias. Através do videoclipe, utiliza-se 
essa linguagem como forma de protesto e reflexão do público.

A história do movimento LGBTQ+ é povoada por diversas 
personalidades e muitas pessoas que lutaram para conquistar 
espaço de representação social e política. Através de documentários 
e de várias figuras como mencionadas nesse artigo vimos que o 
movimento de resistência é sempre uma constante, o que nos 
leva a máxima pecheutiana: “não há dominação sem resistência: 
primado prático da luta de classes, que significa que é preciso 
‘ousar se revoltar’” (1997, p. 304). Em pleno o século XXI ainda há 
muitas vozes abafadas e dominadas pela violência de gênero seja 
nas relações micros do social, seja no âmbito estatal dos direitos 
cerceados. Nesse sentido o Discurso Artístico irrompe como 
movimento de resistência e luta pela via do dispositivo sensível. 
E pelo dispositivo teórico-analítico no qual nos inscrevemos 
pretendemos ressoar esse movimento, vislumbrando quiçá, a 
conquista material da igualdade dos gêneros. 
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OS DIAS NÃO ERAM ASSIM NOS TELEJORNAIS: 
O DISCURSO SOBRE AS “DIRETAS Já” 

NA TELA DA GLOBO

Lisiane Schuster Gobatto1

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Em minha dissertação de mestrado, tratei de um assunto 
espinhoso para a Rede Globo: a cobertura da campanha “Diretas 
Já”, em 1983 e em 1984, e sua retomada no portal Memória 
Globo na internet. Nesse portal, a emissora traz uma série de 
depoimentos e vídeos sobre a campanha tentando justificar seu 
posicionamento editorial. Eis que no período de 17 de abril a 18 
de setembro de 2017, a Globo traz à tona o assunto numa super 
série intitulada “Os dias eram assim”. Um romance ficcional que 
tem como pano de fundo o período da ditadura militar. 

A exibição da trama fez reverberar novamente 
os questionamentos do desenvolvimento da dissertação, 
especificamente no que se refere ao modo como o acontecimento 
histórico e político “Diretas Já” é tratado pela Rede Globo. 

A supersérie que tratou do tema teve 88 episódios e 
foi exibida no horário das 23 horas na Rede Globo, no período 
de 17 de abril a 18 de setembro de 2017. Foi escrita por Ângela 
Chaves e Alessandra Poggi e teve a direção geral e artística de 
Carlos Araújo. Já a seção Erros do portal memória Globo, analisada 
na dissertação, é composta por um texto explicativo sobre a 
cobertura das Diretas, por 13 vídeos de reportagens e outros dez 
de depoimentos de profissionais envolvidos na cobertura. Tudo 
para justificar que, de acordo com a emissora, o erro foi induzido 
pela censura do período do regime militar.
1  Doutoranda em Letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) com 
pesquisa na linha Análises Textuais, Discursivas e Enunciativas. Mestre em Letras pela Uni-
versidade de Passo Fundo (UPF). Jornalista do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) 
Campus Sertão. E-mail: lisischuster@hotmail.com
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Assim, este trabalho tem o objetivo de investigar 
como o acontecimento “Diretas Já” é tratado pela Rede Globo, 
contrastando o jornalismo, a ficção e a memória constituída por 
cada um deles. À luz da Análise do Discurso de linha francesa, 
pretendo perseguir os efeitos de sentido que ecoam da cobertura 
jornalística, retomada pelo portal de memórias e pela supersérie. 

Na dissertação, cheguei a conclusão de que além de se 
dar na e pela língua, o movimento “Diretas Já” também é um 
importante acontecimento histórico, jornalístico e político. No 
entanto, só aparece na Globo apenas como fato noticioso. Assim, 
ao retomar o acontecimento, a emissora não reconhece o erro. A 
retomada, tanto na supersérie quanto no portal, é uma tentativa 
de reescrever a história, produzindo novas memórias sobre a 
cobertura. 

1 MEMóriA E inTErDiscurso 

Atrelados aos sentidos já fixados na memória, os novos 
sentidos decorrentes da seção “Erros” no portal Memória Globo 
e da exibição da supersérie passam a integrar um sistema de 
representação e/ou reprodução de “consensos de significação” 
constituindo uma memória institucionalizada de como a emissora 
quer ser historicamente lembrada. 

Em Análise do Discurso, chamamos de memória discursiva 
dizeres que são partes de um processo histórico, de uma rede 
de significantes. Segundo Pêcheux (2012b, p. 54), “[...] as filiações 
históricas podem se organizar em memórias, e as relações sociais 
em redes de significante”. A memória integra aquilo que pode 
ser comparado a um processo na AD. O sujeito só se constitui 
como sujeito pela língua e para que as palavras tenham sentido é 
preciso que já tenham um sentido estabilizado. 

Courtine afirma que “a noção de memória discursiva diz 
respeito à existência histórica do enunciado no interior de práticas 
discursivas regradas por aparelhos ideológicos [...]” (COURTINE, 
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2009, p. 105-106, grifo do autor).
A memória discursiva é o chamado “saber discursivo” e se 

caracteriza por um recorte da noção de interdiscurso, ou seja, o 
já dito “[…] que faz com que, ao falarmos, nossas palavras façam 
sentido” (ORLANDI, 1999, p. 64). 

Dessa forma, a noção de interdiscurso pode ser 
compreendida como o conjunto de vestígios discursivos 
expressos pela repetibilidade, como uma rede de significantes 
que caracteriza os saberes de uma mesma formação discursiva 
(FD). Essa rede só se constitui em virtude da historicidade, pois 
quando um acontecimento é inscrito na história torna possível 
que os sentidos  derivem.

Pêcheux explica que:

Nessa perspectiva, o interdiscurso, longe de 
ser efeito integrador da discursividade torna-se 
desde então seu princípio de funcionamento: 
é porque os elementos da sequência textual, 
funcionando em uma formação discursiva dada, 
podem ser importados (metaforizados) de uma 
sequência pertencente a uma outra formação 
discursiva que as referências discursivas podem 
se construir e se deslocar historicamente. 
(PÊCHEUX, 2012a, p. 158).

Da mesma forma que a língua está sujeita a falhas, a 
memória é constituída de esquecimentos, embora não sejam 
conscientes. Mariani (1998, p. 42) lembra que a memória, mesmo 
não sendo linear, apresenta sentidos estabilizados: “O histórico e 
o lingüístico significam de modo não transparente, formam uma 
rede de significância, tecida de ambiguidades, de repetições, de 
equívocos, conflitos, etc.” 

Analisar os efeitos de sentido que permeiam a memória 
discursiva mobilizada pela Rede Globo sobre as “Diretas Já”, no 
jornalismo e na ficção, é perseguir as formas conflituosas em que 
a historicidade se inscreve no discurso. Para tentar compreender 
as condições dessa inscrição, é importante levantar algumas 
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hipóteses sobre quem é o sujeito telespectador e sobre como a 
história significa, assunto das duas próximas seções.

2 O SUJEITO COMUM: O TELESPECTADOR
 
Na prática do cotidiano, os sujeitos ficam alienados de uma 

compreensão histórica. Assim funciona o sujeito telespectador que 
senta em frente à televisão para descansar o pensamento. A busca 
por entretenimento apaga possíveis reflexões e problematizações 
a partir dos conteúdos exibidos.

A falta de reflexão leva à alienação. A alienação e o senso 
comum, dessa forma, estão estreitamente ligados à prática do 
cotidiano, ao que é vivido sem interpretação, reflexão. Gramsci 
explica que o valor do senso comum reside

[...] não apenas no fato de que, ainda que 
implicitamente, o senso comum empregue o 
princípio da causalidade, mas no fato muito 
mais limitado de que, em uma série de juízos, 
o senso comum identifique a causa exata, 
simples e imediata, não se deixando desviar 
por fantasmagorias e obscuridades metafísicas, 
pseudo-profundas, pseudo-científicas, etc. 
(GRAMSCI, 1989, p. 35).

E o imediatismo sempre anda ao lado da superficialidade. 
A ilusão de transparência das coisas está ligada às concepções 
imediatistas sobre a linguagem e o sentido. Chego, aqui, ao 
conceito de pseudoconcreticidade, desenvolvido por Karel Kosik.

O complexo dos fenômenos que povoam o 
ambiente cotidiano e a atmosfera comum da 
vida humana, que, com a sua regularidade, 
imediatismo e evidência, penetram na 
consciência dos indivíduos agentes, assumindo 
um aspecto independente e natural, constitui o 
mundo da pseudoconcreticidade. (KOSIK, 2010, 
p. 11).



472

Esse mesmo sujeito é um sujeito pragmático, que 
imagina que aquilo que vê é exatamente aquilo que vê. Não aceita 
que existe contradição. A partir da incompreensão dos fatores 
alienantes é que se dá a reprodução das condições alienantes. 
Kosik reflete sobre a privação do sujeito de sua compreensão. A 
condição desse sujeito é determinada, está fadada à reprodução. 
Esse sujeito vê sua realidade por uma ótica prática imediatista, os 
limites são impostos pelo cotidiano.

Este trabalho ousa propor a destruição do mundo da 
pseudoconcreticidade em que se inscreve o telespectador. Para 
tanto, também é preciso se dizer que a história não é neutra. E a 
história não sendo neutra, já deve de antemão criar uma situação 
de alerta para os homens. O que se passa na TV não é por acaso.
  
3 A hisTóriA não É nEuTrA

Ao contrário do que se pensa, não é apenas a ficção que 
narra uma história, o jornalismo também tem a tarefa de narrar 
os acontecimentos do cotidiano considerados relevantes pelos 
que detém os meios de comunicação.

Como afirma Veyne, “o campo da história é, pois, 
inteiramente indeterminado, com uma única exceção: é preciso 
que tudo o que nele se inclua tenha, realmente, acontecido” 
(VEYNE, 1995, p. 25). O autor destaca que a história é feita de 
descontinuidades. Enquanto alguns determinados períodos da 
história demandam longas explicações de historiadores, outros 
períodos nem sequer são citados. Por esse motivo, a história é 
lacunar. 

Dessa forma, Veyne assegura que “[...] sim, a história é 
subjetiva, pois não se pode negar que a escolha de um assunto 
para um livro de história seja livre” (VEYNE, 1995, p. 37).

Na concepção materialista de história, a história não 
é linear, não se repete e está sujeita a diferentes formas de 
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contradição pelo modo como se discursiviza. A história pode 
ser narrada de diferentes lugares que o historiador/narrador se 
coloca.

Para a dupla de filósofos Karl Marx e Friedrich Engels:

A História tem, por isso, de ser sempre escrita 
segundo um critério que lhe é extrínseco; 
a produção real da vida aparece como algo 
historicamente primitivo, enquanto o que é 
histórico aparece como existindo separado 
da vida comum, como extra-supraterreno. A 
relação dos homens com a natureza fica, deste 
modo, excluída da história, pelo que é gerado 
o antagonismo de natureza e história. Daí que 
tal concepção só tenha podido ver na história 
ações políticas de chefes e de Estados e lutas 
religiosas e teóricas em geral, e tenha tido, em 
especial, em cada época histórica, de partilhar 
da ilusão dessa época. (MARX; ENGELS, 1984, p. 
50).

Marx e Engels falam em ilusão porque na história não 
vemos o que se chama de “pequenos acontecimentos”. Somente 
os grandes fatos da história, como revoluções e guerras, são 
narrados pelos historiadores. Embora se saiba que a história é 
feita de pequenos acontecimentos do cotidiano. E, além disso, a 
narratividade faz questão de eliminar as contradições, como se a 
história fosse linear. 

E na Análise do Discurso, as contradições são essenciais 
para perseguir os efeitos de sentido, como tentarei mostrar nas 
análises a seguir.

4 Ficção E rEAliDADE no ApAgAMEnTo Do Erro

É fato que a censura aos meios de comunicação no 
período da ditadura militar possibilitava ao governo controlar 
a “história” contada sobre o regime e sobre o próprio país. 
Entretanto, a memória discursiva produz significações diversas e 
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funciona diferentemente em cada sujeito. 
O portal de memória da Rede Globo na internet faz parte 

de uma memória coletiva, mas, acima de tudo, é uma memória 
institucionalizada de como a emissora quer que historicamente 
seja lembrada. Atrelados aos sentidos já fixados na memória, 
os novos sentidos decorrentes da discursivização jornalística 
passam a integrar um sistema de representação e/ou reprodução 
de “consensos de significação”. Os meios de comunicação muitas 
vezes difundem e irradiam discursos de poder, especialmente 
quando defendem seus interesses, econômicos ou ideológicos. 
A Rede Globo contribuiu para naturalizar sentidos que atendiam 
a interesses diversos. Na campanha “Diretas Já” a Globo era o 
principal veículo de comunicação, possuía capacidade de alcance 
ampliada e deu voz à ideologia dominante em detrimento do 
movimento do povo que clamava por liberdade. 

O site foi lançado em junho de 2008, com o propósito 
de “fornecer a pesquisadores, estudantes, jornalistas e 
telespectadores em geral conteúdos audiovisuais e textuais sobre 
os programas, coberturas e profissionais da Globo”. Uma nova 
versão do site foi lançada em agosto de 2013, com o intuito de 
“aumentar a interatividade e facilitar a localização da informação”.

Na maior parte do texto do site, o erro é atribuído à 
censura do regime militar, que não permitiu abordar a campanha 
pelas eleições diretas com mais clareza, conforme depoimentos 
de profissionais, a Globo “não podia fazer aventuras”.

Se a Rede Globo não deu a devida dimensão à campanha 
“Diretas Já” na cobertura jornalística realizada no período, soa 
estranho tratar do tema 34 anos depois numa trama ficcional. 

As Diretas voltaram a ser pauta na Rede Globo em 2017, 
na supersérie “Os dias eram assim”. No capítulo de 12 de junho, a 
super série fala do Jornal Nacional.  Os personagens Cátia (Bárbara 
Reis) e Gustavo (Gabriel Leone) conversavam sobre as campanhas 
pelas eleições diretas e os comícios que aconteceram em cidades 
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como Rio de Janeiro em São Paulo. Dentre eles, o comício que 
mais causou polêmica na tela da Globo: o comício realizado na 
Praça da Sé em São Paulo, no dia 25 de janeiro de 1984.

O Jornal Nacional noticiou o comício pelas Diretas da Praça 
da Sé como se fosse uma festa pelo aniversário da cidade. “Um dia 
de festa em São Paulo: a cidade comemorou os seus 430 anos com 
mais de 500 solenidades. A maior foi um comício na Praça da Sé”, 
diz o âncora Marcos Hummel. Na reportagem, o jornalista Ernesto 
Paglia fala das festividades em comemoração ao aniversário da 
cidade e somente no último minuto da reportagem, descreveu o 
comício na Sé. 

O termo comício fica indeterminado no plano político, 
pois é tratado ora como festa, ora como comemoração e ora 
como solenidade. Na dissertação, afirmo que

Dizer, então, que “o comício era uma festa” ou 
dizer que “o comício era apenas uma festa” 
não significa equivalência de sentidos, pois 
comício remete à memória discursiva sobre o 
político enquanto que festa remete a sentidos 
de entretenimento no interdiscurso. Na medida 
em que festa é usada para desqualificar 
comício, a saturação deste evento político pela 
determinação expõe a inscrição da posição-
sujeito, que funciona como apagamento 
do político, embora esteja inscrita na FD 
Jornalística, convoca elementos de outra FD, a 
FD governista-militar. (GOBATTO, 2015, p. 117).

Mas no capítulo da super série, fica implícito que o JN 
noticiou o comício com a mesma efervescência vivida pelos 
personagens. Quando os personagens falam dos comícios, para 
ilustrar a cena foram usadas imagens do Jornal Nacional daquele 
dia, mas de uma forma que omitiu o erro cometido na ocasião.

A cena de “Os Dias Eram Assim” começou justamente 
com a descrição de Paglia: “Mais à tarde, milhares de pessoas 
vieram ao centro de São Paulo para, na Praça da Sé, se reunir 
num comício que pede eleições diretas para presidente”. E, na 
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sequência, mostrou imagens do comício.
A reconstituição ignorou o fato de que o comício foi 

tratado como uma festividade do aniversário de São Paulo, não 
mostrando o trecho completo da reportagem exibida pelo JN. 
Novamente ocorreu a tentativa de apagar o erro cometido pela 
emissora.

Entretanto, no capítulo seguinte, de 13 de junho, a questão 
da cobertura do comício da Sé voltou a ser tema de “Os Dias Eram 
Assim”. Uma cena mostrou o personagem Gustavo distribuindo 
panfletos convocando para o comício da Candelária. Durante a 
panfletagem, a personagem Rimena (Maria Casadevall) encontra o 
cunhado e elogia o seu empenho. O rapaz justifica o esforço como 
uma necessidade de informar as pessoas sobre o ato. “Você não 
para, hein. Seus panfletos estão pelo bairro todo”, diz Rimena. “A 
gente tem que divulgar. Os caras não falam nada e quando falam 
chamam o comício de festa”, responde Gustavo. Foi, claro, uma 
observação crítica em relação justamente à reportagem do “Jornal 
Nacional” de 25 de janeiro de 1984. Mas, sem menção à Globo, 
poucos espectadores devem ter entendido, pois o processo de 
redução dos conteúdos políticos e os conteúdos objetivos são 
uma forma de alienação.

O diálogo faz uma referência crítica justamente à 
reportagem do Jornal Nacional, é a Globo produzindo discurso 
sobre si mesma. “Os caras” são os jornalistas da própria emissora 
que produziu e veiculou a supersérie. Ao não mostrar a cena 
completa do JN no capítulo de 12/06/2017 e escolher justamente 
a parte que não identifica o apagamento das Diretas, ou seja, a 
inclusão do comício da Sé como festividade alusiva ao aniversário 
de São Paulo, a Rede Globo convoca uma rede de memórias 
que reforça a ideia de camuflagem e preservação da própria 
emissora diante do erro editorial. Enquanto no portal a emissora 
tem a ilusão de controlar os sentidos reescrevendo sua própria 
memória, na supersérie tem a ilusão de inscrever uma nova 
rede de significantes capaz de apagar as memórias anteriores. A 
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emissora assume uma posição autocrítica após a admissão num 
editorial de “O Globo” que apoiou o regime militar, construindo 
uma nova rede de discursividades. Uma tentativa ancorada no 
fato de a memória discursiva ser um local de conflitos constantes 
de sentidos por sua regularização e hegemonia.  

pArA EFEiTo DE FEchAMEnTo

Resquícios daquela cobertura considerada um “erro” pela 
própria emissora ainda estão funcionando na memória social do 
país. As condições de produção da realização dessa cobertura 
permitiram esboçar que a emissora tinha interesses convergentes 
com os saberes do regime militar e, portanto, enquanto aparelho 
ideológico de Estado, agia reproduzindo os meios de produção e 
reprodução daquela formação social ditatorial.

A constituição dessa memória social ocorreu não só pela 
divulgação de informações favoráveis ao regime, mas também 
pelo silenciamento de informações que poderiam prejudicá-lo. A 
emissora não reconheceu como legítimos os saberes do povo que 
estavam se constituindo nas ruas, nos comícios e nas passeatas 
pelas Diretas. Foi como se não considerasse o povo apto para 
adentrar no discurso político.

A exibição da supersérie “Os dias eram assim” tem 
origem no mesmo contexto da criação da seção Erros no portal de 
memória da Globo na internet: a insustentabilidade do discurso 
de imparcialidade jornalística. 

A tentativa de reconstrução de uma memória discursiva 
não recobre o fato de a Globo ter ignorado a dimensão política 
da campanha. O reconhecimento do erro, tardiamente, e sua 
referência na super série, é uma resposta entregue sob medida 
ao povo para que os telespectadores continuem consumindo 
os produtos da emissora. Não sendo mais possível camuflar o 
posicionamento diante da cobertura das Diretas, a emissora 
tratou de criar novas memórias sobre ela, tanto pelo jornalismo, 
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quanto pela ficção. Se o “erro” na cobertura da campanha foi 
recoberto na retomada dessa cobertura para o site Memória 
Globo, na minissérie ele foi reescrito. 
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(EM) CENA O DISCURSO DE mAL ENcArNADA: 
RESISTÊNCIA, MEMÓRIA E SUJEITO

Marilane Mendes Cascaes da Rosa1

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

ABRINDO A CENA: INTRODUçãO

Este trabalho, pautado na análise do discurso proposta 
por Michel Pêcheux, aborda a arte como materialidade inscrita 
no campo discursivo. Assim sendo, trazemos para a discussão o 
vídeo poema mal encarnada, que retrata um dos poemas do livro 
Sangria, de Luiza Romão, e que se coloca como nosso objeto de 
análise. Ele é um dos vídeos da websérie em que se desdobrou o 
livro Sangria. 

No livro, a autora conta a história do Brasil sob a ótica de 
um útero, conduzida sob o ponto de vista do corpo da mulher. Além 
dos poemas e fotografias que o constituem, as quais são do corpo 
de Luiza e sofrem a intervenção desta, os poemas foram gravados 
por 28 mulheres de diferentes áreas artísticas: pintura, bordado, 
dança, teatro, música, grafite e outros, constituindo, também, 
uma websérie de Sangria, desafiando-nos a interpretações que 
suscitam sentidos distintos. Deste modo, valendo-nos de um 
dos vídeos da websérie, mal encarnada, queremos compreendê-
lo discursivamente, mobilizando como noção principal deste 
trabalho a resistência, seguida da memória e do sujeito. 

Para nós, este trabalho de Luiza Romão se abre para a 
multiplicidade de sentidos e coloca em cena novas perspectivas para 
1  Professora de Língua Portuguesa e Assistente Pedagógica da Universidade do Sul de 
Santa Catarina - UNISUL. Graduada em Letras Português/ Inglês e Mestra em Ciências da 
Linguagem pela Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL. Doutoranda em Letras 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, sob a orientação da Professora 
Dra. Solange Mittmann. Participa dos grupos de pesquisa: Relações de poder: memória 
e esquecimento (GREPEM) – UNISUL; E Discurso, arquivo e autoria – UFRGS. E-mail: cas-
caes2@gmail.com.



481

o discurso, já que pensá-lo é vê-lo sob diferentes materialidades 
significantes, seja na palavra, na imagem, na música, no gesto, 
no corpo, na cor, na cena... (LAGAZZI, 2017). Romão busca um 
pouco de tudo isso e, nesse enlace, experimentemos dessa 
materialidade.

1 EM CENA: MAL ENCARNADA

O vídeo abre sobre um fundo púrpura, cor de sangue, 
contrastando com as letras brancas maiúsculas. O som que o 
acompanha é como um vento uivante, ameaçador. A tela é tomada 
pelo vermelho e, abaixo, no canto direito inferior é que se coloca o 
título: MAL ENCARNADA. 

Figura 1 – Tela de abertura do vídeo 

Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=eku0uYS3izs. Acesso em: 07 mar. 2019.

Assim, ao se descortinar o vídeo, recorremos à noção 
de memória discursiva de Courtine (2009, p.105), que “[...] diz 
respeito à existência histórica do enunciado no âmbito das práticas 
discursivas reguladas por aparelhos ideológicos” e a Pêcheux 
(2015a), que a considera uma materialidade discursiva complexa, 

https://www.youtube.com/watch?v=eku0uYS3izs
https://www.youtube.com/watch?v=eku0uYS3izs
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e visualizamos o quanto essa noção se faz presente já nesse 
primeiro fragmento de análise. O jogo com a cor, por exemplo, 
já enlaça o sujeito numa trama da memória que o faz buscar lá 
no interdiscurso tudo que o vermelho suscita nesse contexto. 
Sentidos de sofrimentos, de ameaça, tanto que o som que o 
acompanha não é acalentador e, embora as palavras estejam 
em branco, criando a ilusão no sujeito de sentidos outros, a 
escrita vem seguida pelo advérbio mal na frente de encarnada, 
trazendo do interdiscurso a série parafrástica junto do enunciado 
mal encarnada: mal-amada, mal-comida, mal humorada, mal-
educada, mal intencionada... ou seja, uma série de palavras que 
denotam sentidos marcados por uma concepção de mulher vista 
de um outro modo.

Os sentidos se imbricam e as imagens que vêm na 
sequência se mesclam à voz da autora do poema, que também 
faz a performance. Corpo, voz, cor, imagem, som e performance 
constroem a materialidade significante e se oferecem para a 
interpretação. 

Figura 2 – Primeira sequência de imagens selecionadas

Fonte: Disponível em:  https://www.youtube.com/
watch?v=eku0uYS3izs. Acesso em: 07 mar. 2019.

O foco da câmera se volta para uma espécie de cerca 

https://www.youtube.com/watch?v=eku0uYS3izs
https://www.youtube.com/watch?v=eku0uYS3izs
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de arame em cima de um muro de uma casa e para uma parte 
do corpo, a mão, suja de vermelho, simulando o sangue que 
escorre por ela. A mão é posta no arame e escorrega na parede 
branca, ficando ainda mais evidente a cor vermelha. O rosto da 
personagem não é mostrado, apenas as mãos, sujas de tinta 
vermelha - sangue, e o vestido branco, completamente tomado 
pelo “sangue”, denotando sofrimento. O texto verbal, falado, 
conjuga-se ao visual e à sonoridade e as rimas presentes marcam 
uma determinada cadência: caminho/ caminha; papo/papa; 
decorei/rei/orei; ianques/ tanques/ palanque. Ao mesmo tempo, 
pela memória, recuperamos do interdiscurso os sentidos de 
cruz aqui manifestos, aqueles trazidos por Pero Vaz de Caminha 
e Padre José de Anchieta, filiados, nessa formação discursiva, a 
sentidos de opressão. Interessante observar que, no texto do 
livro, as palavras “caminha” e “anchieta” estão grafadas com 
letra minúscula, rompendo o sujeito com a norma imposta pela 
gramática tradicional e filiando-se a uma formação discursiva que 
não compactua com os “feitos” desses dois personagens da história 
do Brasil, atribuindo a eles sentidos de menosprezo. O sujeito, 
ainda, por meio da memória, faz rememorar o descobrimento, a 
cruz da primeira missa no Brasil, os atos praticados por aqueles 
primeiros colonizadores, todavia, evidencia que é necessário 
resistir, “tire sua cruz do caminho. O que visualizamos é que, 
embora o sangue escorra, e por mais afetado que o sujeito do 
discurso esteja a sua condição, ao ser interpelado pela ideologia, 
ele ocupa um lugar no discurso e resiste a outras posições. Por 
assim ser é que o ritual falha, porque há contradição, há tomadas 
de posições divergentes, logo, resistência a outros discursos.   
Para Pêcheux (2014, p. 281), “não há dominação sem resistência: 
primeiro prático da luta de classes, que significa que é preciso 
“ousar se revoltar””. O que, para nós, Romão tenta fazer através de 
sua arte, não só no modo de fazê-la como também de denunciar as 
injustiças da sociedade por meio dela.  Além disso, nesse trabalho 
da autora, há uma valorização grande do trabalho da mulher, de 



484

diferentes classes e de distintas áreas.
Na terceira imagem dessa sequência, as mãos parecem 

conversar entre si e apesar do rosto da atriz não se mostrar, causa-
nos a sensação de um olhar voltado para elas, desacreditado. Uma 
está em relação à outra como se pedindo socorro, socorro pelas 
barbáries a que se submete e é submetida, neste caso, a mulher, 
mas também todo aquele que sofre algum tipo de injustiça.  

A última imagem dessa sequência nos sugere efeitos 
de sentido de abandono, um pedaço de corpo, sem face, sem 
pernas, um sujeito marcado pelas atrocidades a que se está 
exposto, o estupro, no caso da denúncia feita neste vídeo, estupro 
que aqui representa a violação de qualquer direito do cidadão, 
seja ele homem ou mulher, contudo, que Luiza conta sob a ótica 
de um útero, do ciclo menstrual.  A violência vem marcada pela 
tinta vermelha que mancha a pele e o vestido e contrasta com a 
delicadeza do vestido branco de alcinhas, as singelas florezinhas 
vazadas bordadas na barra inferior, o cadarço que amarra o 
vestido no peito. É um vestido soltinho, de menina, insinuando 
ingenuidade. As mãos, novamente, insistem em aparecer, caídas, 
como sem saber o que fazer. O vestido, na cor branca, também, 
faz alusão ao título do poema “1ª. Eucaristia”, utilizado quando as 
meninas católicas recebem o referido sacramento. A memória se 
atualiza e promove “[...] o encontro de práticas passadas com uma 
prática presente” (INDURSKY, 1999, p. 174), visto que a ingenuidade 
da menina e tudo que vem com ela, assim como o vestido, ganham 
novos sentidos. O sacramento é outro. A memória traz à tona o 
já significado, mas também pode ressignificar e propiciar outras 
formas de dizer. Na memória haverá sempre um jogo de forças 
entre o repetível, a estabilização, e o novo, o acontecimento 
discursivo que vem perturbar a memória, assim “[...] não poderia 
ser concebida como uma esfera plena, cujas bordas seriam 
transcendentais históricos e cujo conteúdo seria um sentido 
homogêneo, acumulado ao modo de um reservatório”. (PÊCHEUX, 
2015a, p.50).  E, aqui, as bordas transcendem, cedem espaço a 
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novos sentidos. O vestido é manchado e as flores perdem a 
beleza, não exalam perfume, mas sangue, dor.

Figura 3 – Detalhes do vestido    

Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eku0uYS3izs. 
Acesso em: 07 mar. 2019.

Na sequência, trazemos imagens onde, além da mão, o 
rosto, também, ganha destaque.

https://www.youtube.com/watch?v=eku0uYS3izs
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Figura 4 – Segunda sequência de imagens com destaque 
também ao rosto

Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eku0uYS3izs. 
Acesso em: 07 mar. 2019.

O rosto só se mostra depois de 24 segundos. A mão 
suja de vermelho, “sangue”, e a expressão fisionômica ganham 
ainda mais destaque. A imagem ora foca na mão ora no rosto, 
também misturado ao vermelho.  A tinta se espalha pelo rosto, 
pelo braço e, posteriormente, pelas pernas, por entre elas, na 
vagina, na boca, no cabelo, pelo corpo todo, na parede branca, 
simulando um espancamento, um estupro. O som de fundo quase 
desaparece enaltecendo a voz do sujeito que se coloca numa 
posição de controle do discurso, ilusão necessária. A performance 

https://www.youtube.com/watch?v=eku0uYS3izs
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ganha ainda mais destaque, seja pelo enquadramento que 
é dado nas mãos ou no rosto. Em uma das cenas, o braço 
aparece completamente separado do corpo, inerte, decepado, 
o que nos leva a efeitos de sentido da morte do sujeito diante 
da sua condição de mulher amada. Sente-se impotente, visto 
que lhe arrancaram a vida, a dignidade, porque “fomos matéria-
prima/ corpo-a-prêmio/ passatempo de feitor/ em nome do 
pai/ do marido/ e do espírito do pastor”, usaram-na e tentaram 
silenciá-la, porém, agora, de algum modo, Romão tenta dar voz 
a essas mulheres, a essas histórias esquecidas, silenciadas pela 
ideologia dominante.  Mas quantas mulheres ainda hoje vivem 
essa condição? Quantas tem coragem de gritar sobre a violência 
que sofrem? Certamente ainda há muito silêncio pairando sobre 
essa causa, pois, infelizmente, vivemos numa sociedade desigual, 
contudo não percamos a esperança e resistamos as situações 
de injustiças a que nos expomos, pois o sujeito pode se prestar 
a apenas reproduzir a ideologia como a transformá-la, então, 
ao modo de Pêcheux (2014), ousamos pensar por nós mesmos, 
quebrar os rituais e transgredir as fronteiras. 

As mãos parecem jorrarem sangue e se colocam com 
grande força, resistência, como se pudessem arrancar e/ou tirar 
de si todo o mal que lhe causam.   Na cena do grito, esse não 
sai, remetendo-nos a (im)possibilidade de dizer. O sujeito parece 
sufocado, porém o silêncio do não grito pode ser uma forma de 
resistência, pois Pêcheux (1990, p. 17), ao definir as resistências, 
diz: 

[...] não entender ou entender errado; não 
“escutar” as ordens; não repetir as litanias ou 
repeti-las de modo errôneo, falar quando se 
exige silêncio; falar sua língua como uma língua 
estrangeira que se domina mal; mudar, desviar, 
alterar o sentido das palavras e das frases; 
tomar os enunciados ao pé da letra; deslocar 
as regras na sintaxe e desestruturar o léxico 
jogando com a palavras...
E assim começar a se despedir do sentido que 
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reproduz o discurso da dominação, de modo 
que o irrealizado advenha formando sentido do 
interior do sem-sentido.

Resistência a todo o discurso apregoado sob a perspectiva 
da ideologia dominante e que envolve a mulher e a história do 
Brasil e que, aqui, faz-se de uma outra maneira, conta-se essa 
história do ponto de vista da mulher, da ótica de um útero. 
Mariani (1998, p.26) diz que a resistência é “a possibilidade de, ao 
dizer outras palavras no lugar daquelas prováveis ou previsíveis, 
deslocar sentidos já esperados”. É, outrossim, “ressignificar rituais 
enunciativos, deslocando processos interpretativos já existentes, 
seja dizendo uma palavra por outra (na forma de um lapso, um 
equívoco), seja incorporando o non sens, ou simplesmente não 
dizendo nada.” Assim sendo, é preciso pensar a possibilidade 
do resistir como o espaço de um dizer outro e sentidos que se 
movem e significam diferentemente.

Nas figuras subsequentes, o sujeito se expõe ainda mais 
a sua condição, porém resiste... 

Figura 5 – A vagina, o sangue na boca e o soco

Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=eku0uYS3izs. Acesso em: 07 mar. 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=eku0uYS3izs
https://www.youtube.com/watch?v=eku0uYS3izs
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Talvez aqui, numa das imagens, haja uma exposição ainda 
maior do sujeito, visto que coloca uma parte íntima do seu corpo 
para o olhar do outro: a vagina. Embora não esteja nua, essa parte 
ganha um destaque especial. A calcinha preta que veste contrasta 
com a pele e o vestido branco e o vermelho da tinta, rompe a 
regularidade, leva a outros sentidos. Sentidos em deriva. Sentidos 
de um sujeito assujeitado, mas, ao mesmo tempo, desejante, 
porque é um  “sujeito-feito e efeito-de-linguagem. [...] que tem 
um traço de determinação dupla, [...] que é revestido de uma 
existência histórica e interpelado em um ritual que o captura num 
processo sem início nem fim.” (FERREIRA, 2013a, p. 128). Sujeito 
que se coloca sob a ilusão de liberdade, de criar, de se mostrar e 
de atribuir seus sentidos. Ilusão de que, por meio da metáfora do 
corpo feminino, tudo pode ser (des)dito.  

O sangue que escorre da boca ou o cuspir o sangue é 
resistir a todo esse paradigma arcaico que coloca a mulher e o 
Brasil numa condição ultrapassada, é cuspir a toda forma de 
exploração que nos envolve e nos toma por completo. Não é só 
de fora que a tinta-sangue vem, é de dentro também, da vagina, 
da boca, exterior e interior se imbricam e significam, tinta-sangue, 
tinta-transformação. O soco nos vem pela memória como um 
basta a tudo isso, como uma memória que traz as marcas do 
sofrimento, do silêncio, porque muitas são as histórias esquecidas 
e, agora, lembradas. 

O que observamos é que o corpo aqui exposto, 
independente da parte, possibilita-nos um modo de ver o 
sujeito, as suas circunstâncias, a historicidade, a cultura e o que 
o constitui. O corpo que se olha e que se deixa olhar. Corpo que 
não se deixa alcançar e corpo da manipulação, corpo da falha e da 
falta, corpo da contradição e que inscreve o sujeito na dimensão 
do impossível, portanto um corpo atravessado e constituído pela 
linguagem (FERREIRA, 2013b). 

A partir de 1’28” a imagem perde a nitidez, fica embaçada 
e o foco só volta ao término quando a denomina de mal 
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encarnada. Em todo o vídeo, em nenhum momento é mostrado o 
corpo inteiro, sempre partes dele, metonímia da metáfora maior, 
a mulher e a história do Brasil fragmentada, descontextualizada, 
contada sob o ponto de vista da formação discursiva a que se 
filia. Estamos compreendendo a metáfora não como uma simples 
figura de linguagem, mas ao modo de Lacan, como substituição 
significante e ao modo de Pêcheux, como uma “perturbação, que 
pode tomar a forma do lapso, do ato falho, do efeito poético, do 
Witz ou do enigma.” (PÊCHEUX, 2015b, p.160). É o movimento 
dos sentidos em jogo, estranhamento, perturbação, produção de 
sentidos outros. Os sentidos deslizam e deixam marcas e “esse 
deslizamento não desaparece sem deixar traços no sujeito-ego da 
forma–sujeito ideológica, identificada com a evidência de um 
sentido”. (PÊCHEUX, 2014, p.277). Assim, por mais que o sujeito-
centro-sentido se empenhe para manter o “sentido evidente” o non-
sens não cessa, retorna, pressiona e é aí, nesse espaço discursivo 
em que o sentido se produz no non-sens, que se dá a constituição 
da metáfora. 

O conceito de metáfora proposto por Pêcheux evidencia 
o estado de deriva da língua. Segundo ele (2014, p. 277), “’uma 
palavra por outra’ é a definição da metáfora, mas é também o 
ponto em que o ritual se estilhaça no lapso”, e, nós, afirmamos, 
a partir do que visualizamos na obra de Romão, que não só uma 
palavra, mas uma imagem por outra, uma cor por outra, um 
gesto por outro, uma expressão por outra, um som por outro... é 
a definição da metáfora e, igualmente, o ponto de estilhaçamento 
dos sentidos, visto que eles são colocados em movimento, num jogo 
incessante.  Conceber a língua nesta perspectiva é entender que 
ela está sujeita ao equívoco, a falhas, a transgressões, rearranjos, 
uma língua dinâmica, aberta para as múltiplas possibilidades de 
sentidos, o que, em nossa concepção, faz Romão.   

Na figura 6, notamos como a posição ideológica interfere 
no sentido de uma imagem. A imagem é praticamente a mesma, 
o que a câmera faz é deixá-la desfocada e, à medida que o texto 



491

verbal falado que lhe interessa deva refletir no que é visto, a 
imagem  aparece com nitidez, mostra-se.

Figura 6 – A mal encarnada

Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eku0uYS3izs. 
Acesso em: 07 mar. 2019.

A imagem perde o foco ao dizer “miscigenar/ verbete 
bonito/ estilo requintado/ mas que camufla o ventre violado/ mas 
isso não existe/ imagina/ tantos querendo ordenhar minha/ va...
xinga/ de mal-amada/ mal-comida” e só volta à nitidez quando 
traz na fala “mas pro homem de bem/ sou o mal-encarnada”, ou 
seja, aquela que, segunda essa formação discursiva, não é vítima, 
mas que vitima.   Isso ocorre porque o sentido de uma palavra e, 
no nosso caso, também de uma imagem, está condicionado as 
posições ideológicas onde estão. A imagem é opaca e denuncia, 
escapa, leva em conta a deriva, o equívoco, o deslize, a falha. 
Língua e imagem dialogam, submetem-se ao jogo, produzem 
sentidos na história e significam, porque estão atrelados a uma 
rede de memória. 

Em nosso entendimento, o arranjo dado ao vídeo poema 
mal encarnada e cada elemento que o constitui contribuem para 
que o sentido transborde e ceda lugar a outros novos sentidos. 
O poema, colocado num outro suporte, faz ressoar efeitos de 
sentido distintos, pois, aqui, outras linguagens se misturam para 
significar.  Imagem, som, texto oral e performance se imbricam e 
significam de outro modo. 

Como complemento ao que foi discutido por meio das 

https://www.youtube.com/watch?v=eku0uYS3izs
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imagens, trazemos, na figura 7, o poema utilizado no vídeo e que 
faz parte do livro sangria. Ressalta-se, no entanto, que algumas 
palavras do texto foram declamadas diferente no vídeo. O vídeo, 
em algumas passagens, recria o poema ou vice-versa. 

Figura 7– Poema utilizado no vídeo

Fonte: Romão, 2017.
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E, então, o sujeito resiste, mas ainda assim falta...

FECHANDO A CENA: ALGUMAS CONSIDERAçÕES

Por meio dessa materialidade, percebemos o ressoar da 
memória, num espaço complexo, de repetição e regularização, 
mas também de deslocamentos, do já significado que ressignifica, 
do silenciado que é lembrado, espaço móvel e propício para outros 
dizeres. Há regularidade de rimas, a dor retorna, assim como os 
dizeres sobre “caminha” e “anchieta”, contudo o texto descortina 
um sentido outro, ganhando novas configurações, visto que o 
suporte também não é o mesmo. Visualizamos, outrossim, um 
sujeito-feito e efeito de linguagem, afetando e sendo afetado, e 
que resiste e provoca efeitos de resistência em relação a discursos 
outros, aquele, por exemplo, do descobrimento. 

Observamos, ainda, que a alteração de suporte, poema/
livro para poema/vídeo gera efeitos de sentidos diversos, a 
começar pelas modificações que ocorrem na própria materialidade 
do texto, fazendo com que o sujeito deslize, crie-se e se recrie. 
O enquadramento da câmera feito em certas partes do corpo, 
como, por exemplo, na mão, no rosto, ganha um sentido especial. 
A cor vermelha simula o sangue, do sofrimento, da luta, do sujeito 
desejante, da memória que se atualiza, resistência mesmo. O 
vermelho parece ainda mais intenso na pele clara e na roupa 
branca. O som, a expressão fisionômica, os gestos, a entonação 
da voz geram sentidos outros e que não são só aqueles do poema 
escrito na página do livro. Neste entendimento, os sentidos se 
rompem, não só em relação aos dizeres, mas também frente à 
materialidade que agora se constitui. A obra se dobra em si mesma 
e abre a possibilidade de um discurso outro, da contradição, 
daquilo que se mostra, igualmente do que se esconde.  Memória 
e sujeito se imbricam e resistem a uma condição (im)posta.  
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 ENQUADRAMENTO MIDIáTICO LOCAL EM TORNO 
DA LUTA INDÍGENA PELA TERRA

Monalisa Iris Quintana1

Elaine de Moraes Santos 2

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Terra vermelha do sangue derramado
Pelos guerreiros do passado, massacrados

Fazendeiros, mercenários, latifundiários
Vários morreram defendendo sua terra

Onde vivo, aldeia, já existiu guerra 
(Brô MC’s – Terra Vermelha, 2012)

CONDIçÕES DE POSSIBILIDADE: DEMARCAçãO DE TERRAS 
inDígEnAs EM Ms

O grupo Brô MC’s é composto por quatro jovens da etnia 
Guarani Kaoiwá, da cidade de Dourados no estado de Mato Grosso 
do Sul. Trata-se do primeiro grupo de rap indígena do Brasil a 
ousar, por meio da linguagem típica a esse gênero musical, com 
composições que dão visibilidade às condições de existência 
frente a uma história marcada por lutas, pelo sangue derramado 
de seus ancestrais e contra massacres responsáveis por dizimar 
etnias inteiras; e marcada pela consequente marginalização de 
tais povos. As letras revelam traços de sua cultura, denunciam a 
violência e estigmatização presentes em seu cotidiano, bem como 
retratam os conflitos em torno da luta e da reivindicação pela 

1  Graduanda do curso de Letras Português e Inglês da Universidade Federal de Mato Gros-
so do Sul e voluntária em projeto de iniciação científica afiliado ao Grupo de Pesquisa Su-
DiC - Corpo, Surdez e Discursividades (político)midiáticas. E-mail: monalisa.iris.quintana@
gmail.com.
2  Docente do Mestrado em Estudos de Linguagens na Faculdade de Artes, Letras e Co-
municação da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e líder do Grupo de 
Pesquisa SuDiC/CNPq. E-mail: proflainemoraes2@gmail.com.
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demarcação de territórios, por isso, os versos foram escolhidos 
por nós como epígrafe: um começo para tratar de um cenário que 
ainda demanda(rá) muita resistência. 

Ao se tratar da demarcação de terras para os povos 
nativos, abre-se um olhar para os vários conflitos cada vez 
mais comuns em diversas regiões do Brasil e para as condições 
de possibilidade de vários discursos que circulam sobre e pelos 
indígenas como “[...] aquilo que dá lugar à série aleatória de 
acontecimentos e fixa sua fronteira” (FOUCAULT, 2010, p. 53). Em 
Mato Grosso do Sul, a disputa pela posse das terras se acentua 
principalmente em virtude da configuração do estado cuja base 
econômica se estabelece em torno do agronegócio desde a sua 
formação. Enquanto os sites oficiais do governo mostram a força 
e a influência do agro, este que corresponde a cerca de 30% do 
Produto Interno Bruto (PIB) e que chega a concentrar mais de 18 
milhões de hectares em pastagens e lavouras, os índices do IBGE 
(2010) apontam MS como o segundo maior estado do Brasil em 
população autodeclarada indígena. Do limiar do retrato numérico, 
sinalizador da complexidade na relação de forças oriundas de 
polos tão opostos, as terras destinadas à demarcação para 
esses povos são classificadas como férteis – o que potencializa o 
interesse dos produtores rurais e tem resultado em conflitos de 
diferentes ordens.

Nesse sentido, situar a luta empreendida pelos povos 
indígenas para assegurar (a garantia do)/o direito à terra 
pressupõe o envolvimento em eventos históricos, econômicos, 
político-sociais e legislativos, embora a heterogeneidade de 
aspectos não tem sido suficiente para tornar visível uma 
desigualdade tão antiga quanto ainda em crescimento. Acerca 
de todas as arestas em questão, Guerra (2013) aponta o modo 
de vida urbana, a introdução dos meios de comunicação de 
massa, a abertura de estradas, as construções de hidrelétricas e 
a concessão de subsídios econômicos destinados à exploração 
de riquezas como fatores que impulsionaram a tensão frente 
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às reservas indígenas. Passando de espaços de cultivo à cultura 
e à vida das comunidades, o avanço mercadológico e industrial 
expande na mesma proporção em que se disseminam discursos 
que classificam as áreas reservadas como obstáculos para a 
efetivação do desenvolvimento econômico da região.  

Do ponto de vista legislativo, tomando os pressupostos 
de Silva (1998) e Jabur (2014), Amaral (2017) parte da carta 
constitucional de 1988 para defender que a razão do conflito 
entre indígenas e proprietários rurais instaura-se a partir de atos 
do próprio Estado brasileiro. A autora define tal relação tendo 
em vista o modo como é mobilizado o conteúdo da Constituição 
que reconhece o indígena como cidadão e procura garantir o 
seu direito originário sobre as terras tradicionalmente ocupadas 
pelos povos nativos, tanto quanto também determina o direito à 
propriedade privada, embora este último não tenha ligação com 
o anterior. Subvertendo o texto constitucional, o próprio Estado 
entra em contradição ao se apropriar de áreas inicialmente de 
posse dos indígenas, fazendo parecer o cumprimento da lei. 
Assim, sob o argumento de que os indígenas as abandonaram 
e considerando-as como terras devolutas, o governo passa a 
aliená-las, concedendo o título ao proprietário rural, ferindo a 
Constituição e culminando com a manutenção dos conflitos. 

O cruzamento entre eventos históricos e legislativos 
promoveu mudanças em concepções sobre a origem, o direito e 
a posse sobre a terra, bem como na relação entre a militância 
indígena e a violência sofrida nos processos de reivindicação 
pela demarcação e reintegração de posse. Tais fatores são ainda 
mais evidenciados em anos eleitorais, como 2018, e repercutem 
na mídia local, mobilizando discursos de diversas ordens em 
publicações online e para além delas.

No encalço do cenário descrito, este trabalho tem como 
objetivo apresentar, à luz dos pressupostos teórico-metodológicos 
da Análise do Discurso de linha francesa, reflexões preliminares3 
3  Este texto é um recorte ampliado do plano de trabalho de iniciação científica voluntária, 
que é desenvolvido por Monalisa Quintana, sob a orientação da Profa Dra. Elaine de 
Moraes Santos.
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sobre o modo como as práticas de resistência das comunidades 
indígenas, na luta pela terra, são enquadradas na materialidade 
digital de dois jornais de Campo Grande – MS. A importância de se 
voltar para o tema e poder refletir sobre práticas sociais mediadas 
pela linguagem online parte do nosso dever de romper com o 
silêncio e fazer ecoar, na relação com a história e a cultura, como 
muitos sentidos são apagados e quais têm o compartilhamento 
perpetuado na dinâmica mercadológica.

Dadas as condições de emergência que orientam o 
presente texto, trataremos, primeiramente, de aspectos ligados à 
constituição e à circulação de texto noticioso; depois, passaremos 
aos procedimentos metodológicos adotados para a montagem do 
arquivo de pesquisa. Por fim, na análise de sequências discursivas 
selecionadas do corpus, faremos um batimento entre questões 
de identidade e direito versus as relações de inclusão/exclusão 
inerentes à ordem discursiva da cidadania no país.

1 ARTICULAçÕES TEóRICAS: CIRCULAçãO DA NOTÍCIA E 
criTÉrios DE noTiciAbiliDADE

Como ponto de partida para a questão que nos inquieta, 
há que se considerar a noção da própria mídia e seus critérios 
de seleção entre o que constitui pauta ou não na difusão de 
ideias, conteúdos, informações. Azevedo (2004, p. 52, acréscimos 
nossos) adota o conceito de agendamento para designar quando, 
“ao selecionar determinados assuntos e ignorar outros [a mídia] 
define quais são os temas, os acontecimentos e os atores 
(objetos) relevantes para a notícia”. Pensando na produtividade 
dessa noção para o tratamento dos dados levantados, podemos 
observar, inicialmente, se as informações sobre determinados 
conflitos irrompidos em Mato Grosso do Sul são midiatizadas ou 
silenciadas pelos veículos de comunicação local.

Para além da inclusão ou exclusão de temas na pauta da 
mídia, outro aspecto a ser considerado se refere ao modo como os 
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fatos são por ela abordados. Nessa direção, tomamos o conceito 
de enquadramento como os “recursos que organizam o discurso 
através de práticas específicas (seleção, ênfase, exclusão) e que 
acabam por construir uma determinada interpretação dos fatos”. 
(PORTO, 2004, p. 80). Logo, se o ponto de vista adotado pelo texto 
noticioso estabelece princípios de organização destacando certos 
elementos da realidade em detrimento de outros, a nosso ver, 
tais princípios não só conduzem os eventos sociais como podem 
determinar o envolvimento do público com os acontecimentos.

Melo (2003) situa a imprensa como espaço de notoriedade 
na formação da esfera pública, afirmando que o âmbito 
jornalístico, ao tratar de grupos minoritários, reserva um espaço/
tempo determinado pela preponderância discursiva da classe 
dominante. Então, ao invés de suscitar debates críticos de modo 
a romper com o senso habitual, o discurso midiático acaba se 
tornando um espaço de manutenção das ideologias dominantes – 
o que reforça a exclusão das minorias face a sociedades patriarcais 
e hegemônicas.

Considerando a heterogeneidade constitutiva, tal como 
articula Authier-Révuz (1990), compreendemos que todo discurso 
se constitui no atravessamento, de modo que constituído por si 
e pelo outro, um sujeito anuncia um dizer que não é seu. Assim, 
por mais que o discurso midiático seja “vendido” como imparcial, 
seu funcionamento é movido pelo acionamento de estratégias 
discursivas destinadas a legitimar seu conteúdo enquanto 
informacional e objetivo. Isso decorre dos processos de seleção, 
ênfase e exclusão que produzem determinados efeitos de sentido 
fazendo aflorar vozes de diversas ordens. Interpretá-las e pensar 
sua relação com a cultura e a história vivida na região pelos povos 
indígenas é, pois, nosso modo de contribuir para a desestabilização 
dos possíveis efeitos de evidência que ganham tais publicações.
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2 A MonTAgEM Do Arquivo Discursivo

Assumindo a relevância do arquivo para a perspectiva 
analítica do discurso, os pressupostos de Sargentini (2006) são 
bastante pertinentes ao nosso trabalho na medida em que 
a autora defende a noção de que o arquivo, para além de um 
mero documento em que se encontram referências, permite 
uma leitura em que dispositivos e configurações específicas são 
trazidos à tona, possibilitando uma ampliação de busca do social 
e do histórico no discurso.

Dessa forma, a procura por matérias para a constituição do 
corpus de pesquisa consistiu, primeiramente, na seleção de quais 
veículos seriam utilizados. É importante ressaltar que a escolha 
por mídias digitais não foi aleatória, mas parte da consciência 
quanto ao movimento de transformação da comunicação e, 
consequentemente, quanto ao potencial de alcance da notícia 
difundida em materialidades online. O conteúdo produzido nessa 
esfera possibilita o arquivamento e o acesso mais rápido a práticas 
discursivas de diferentes períodos da história, proporcionando 
uma dinamização de conteúdos para o público, bem como para o 
próprio percurso de pesquisa. 

As duas mídias locais selecionadas se caracterizam como 
pioneiras na produção de informação online conforme o estudo 
de Guimarães (2017), podendo ser consideradas, portanto, as 
mais tradicionais na capital e no estado. De acordo com o autor, o 
jornal Campo Grande News foi o primeiro veículo de comunicação 
criado especificamente para a elaboração de conteúdo online, em 
Mato Grosso do Sul, no ano de 1999. As notícias publicadas em 
seu portal são armazenadas em um banco de dados cujo acesso 
pelo internauta pode ser feito em sistema de busca interno ao site, 
a partir de quatro tipos de filtro: palavra-chave data inicial, data 
final e editoria. Além disso, para atender a diferentes demandas 
do público, o jornal também veicula os principais conteúdos em 
vídeo pelo canal “TVNews”, com acesso em uma das abas do 
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próprio site. Na figura 1, a seguir, ilustramos a página inicial do 
Campo Grande News:

Figura 1 - Página inicial do jornal online Campo Grande News

Fonte: < https://www.campograndenews.com.br>. Acesso: 12 dez. 2018.

Já as atividades do jornal Midiamax, segundo o mesmo 
estudo de Guimarães (2017), têm início no ano de 2002 e fazem 
o caminho inverso da maioria dos veículos de comunicação: da 
circulação online para a produção também em versão impressa. 
O portal ainda dispõe de sistemas de armazenamento e busca 
internos, porém não disponibiliza filtros para a procura por 
notícias. Na figura 2, apresentamos uma interface do Midiamax:
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Figura 2 - Página inicial do jornal online Midiamax

Fonte: <https://www.midiamax.com.br>. Acesso: 12 dez. 2018.

Ambos os sites veiculam conteúdos considerados de 
relevância regional, principalmente com enfoque na capital, e 
possuem características do jornalismo online, como a interatividade 
e instantaneidade do acesso. Centrando atenção na temática de 
interesse para a pesquisa, no processo de seleção das matérias, 



504

utilizamos ferramentas de busca dos próprios jornais a partir das 
seguintes palavras-chave: “indígenas, índios, terras”. 

O período de recorte escolhido levou em consideração 
as especificidades do ano eleitoral de 2018, principalmente tendo 
em vista a polarização política e a emergência de candidatos à 
presidência cujas propostas e estratégias de disputa culminaram 
na circulação de declarações polêmicas que ganharam espaço 
na mídia e nas redes sociais em proporção nunca antes 
experimentada em campanhas brasileiras. 

Entre os discursos que dividiram a opinião de eleitores, 
destacamos o posicionamento do ainda candidato pelo PSL 
(Partido Social Liberal) o qual, representando ideologia de direita 
e à frente nas intenções de voto enquanto oposição ao governo 
petista, incluiu em legendas de campanha a defesa ao agronegócio, 
com declarações contrárias às práticas de demarcação de terras. 
A repercussão de suas ideias colocou em questionamento a 
legitimidade dos direitos indígenas e desestabilizou as relações 
no entorno das reservas. Com sua vitória nas urnas, podemos 
acompanhar os efeitos e a repercussão de suas declarações com 
a designação do Ministério da Agricultura como responsável pela 
questão da demarcação de territórios indígenas – o que representa 
um retrocesso para a consolidação dos direitos constitucionais 
dos povos nativos.

3 O ENQUADRAMENTO MIDIáTICO LOCAL: DISCURSOS E 
rEprEsEnTAçõEs sobrE o inDígEnA

De posse do levantamento bibliográfico e do arquivo 
discursivo formado, foram selecionados dois recortes de 
sequências discursivas para compor o movimento analítico 
deste texto. Longe da busca por um esgotamento de sentidos, 
nosso gesto de interpretação trata de focalizar a relação 
entre os discursos imagéticos das notícias, os títulos e os leads 
empregados em duas matérias publicadas nos jornais online 
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Campo Grande News e Midiamax, pensando justamente nos 
principais recursos acionados como ferramentas para cativar 
a atenção do consumidor para a leitura do conteúdo, tal como 
decorre em jornais impressos. 

Acerca do processo de construção de um texto jornalístico, 
Burnett (1976, p. 37) já ressaltava a importância de uma boa 
escolha do título e do lead: “mais importante que o lead, do ponto 
de vista do consumidor, só o título. Sem um título atraente o 
leitor não chega sequer ao lead. A notícia, como os homens, vale 
pelos títulos. Daí a necessidade de saber montar o lead exato, de 
modo a permitir o título atraente”. Pensando nessas estratégias, 
tomemos as duas matérias selecionadas para esta análise: 
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Figura 3 - Print da disposição da matéria no Campo Grande 
News.

Fonte: <https://www.campograndenews.com.br/rural/clima-tenso-em-
fazenda-invadida-gera-debate-na-assembleia>. Acesso: 12 dez. 2018.

https://www.campograndenews.com.br/rural/clima-tenso-em-fazenda-invadida-gera-debate-na-assembleia
https://www.campograndenews.com.br/rural/clima-tenso-em-fazenda-invadida-gera-debate-na-assembleia
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Figura 4 - Print da disposição da matéria no Midiamax

Fonte: <https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2018/novo-conflito-
entre-indigenas-e-fazendeiros-gera-clima-de-tensao-em-caarapo>. 

Acesso: 12 dez. 2018.

O que já se pode ponderar, por meio da data de 
publicação das duas matérias – dia 28/08/2018, no jornal Campo 
Grande News, e dia 27/08/2018, no jornal Midiamax – e logo 
abaixo, partindo para a notícia, é o fato em comum: uma situação 
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de conflito entre indígenas e proprietários rurais em uma fazenda 
que se situa em área indígena reconhecida pela Funai (Fundação 
Nacional do Índio).

Levando em conta os títulos, o emprego das expressões 
“clima tenso” e “clima de tensão” no enquadramento dos conteúdos 
noticiados é regular ao marcar a condição de desacordo e a esfera 
de hostilidade entre os sujeitos envolvidos. Na matéria do jornal 
Midiamax (figura 4), o desacordo é definido no termo “conflito”; 
já na matéria do Campo Grande News (figura 3), essa condição 
é reafirmada em virtude da forma como são caracterizados o 
cenário e a situação: “fazenda invadida”. Invadir, de acordo com 
Houaiss e Villar (2004), significa adentrar (um espaço, um local...), 
ocupando-o pela força, assim, a adoção da palavra “invasão” 
produz efeitos que apontam para sentidos de ilegalidade nas 
ações dos indígenas. 

Para além dos títulos em si das matérias e trazendo o foco 
para os leads, chama a atenção as diferentes escolhas dos jornais 
sobre os textos que serviriam de guias aos títulos.  No primeiro 
veículo, cujo título empregado utiliza o termo “fazenda invadida” 
e cujo conteúdo retrata o fato a partir da sua repercussão na 
assembleia legislativa, a notícia busca complementar o seu título 
reiterando a fala de uma deputada do PSDB4, (conhecida por sua 
atuação em defesa dos proprietários rurais, uma atuação que ela 
mesma intitula como em prol do que seria uma “paz no campo”, 
conforme disponível em seu website5) sobre a “truculência na 
invasão dos índios”. Já o segundo veículo reitera a solicitação das 
lideranças indígenas por um representante da Funai.

Assim como são empregados diferentes termos nos 
títulos e evidenciadas vozes distintas na articulação dos elementos 
nos textos jornalísticos em questão, a divergência na adoção de 
discursos imagéticos em cada matéria compõe parte fundamental 
à leitura dos enquadramentos promovidos. A fotografia veiculada 
4  PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira
5  Disponível em: <http://www.deputadamaracaseiro.com.br/>. Acesso em: 19 de dez. de 
2018
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pelo Campo Grande News (figura 3) mostra a presença e a posição 
dos agentes fardados remetendo-nos a uma ação de defesa da 
força policial, em típica atuação em situação de combate, sem 
que seja possível identificar na imagem como se apresentavam os 
sujeitos indígenas na cena descrita. 

Além disso, podemos dizer que a disposição da fotografia 
em confluência com os elementos textuais do título e do lead 
corrobora para a construção de um imaginário sobre o indígena 
como o sujeito que atua na ilegalidade, adentrando espaços que 
não lhe pertence, destruindo a produção e prejudicando o pleno 
desenvolvimento econômico da região. Consequentemente, 
temos um enquadramento no qual o indígena deixa de ser 
visto e reconhecido como um cidadão de direito e passa a ser 
criminalizado.

Bauman (1998), ao tecer ponderações sobre ética 
e justiça, discorre acerca das consequentes/crescentes 
desigualdades sociais afirmando que o Estado liberal, ao deixar 
de responsabilizar-se pelas pessoas que se encontram em uma 
situação de vulnerabilidade social, utiliza de dispositivos de 
poder (morais, sociais, econômicos, legislativos) que tendem a 
individualizar, responsabilizar e incriminar tais indivíduos por 
suas condições. Tomando os pressupostos do autor, entendemos 
que, na mesma medida com que a posição do discurso midiático 
reverbera as estruturas do Estado, funcionando como mais um 
dispositivo eficiente na manutenção do seu poder, as estruturas 
também atuam sobre o discurso midiático fazendo com que ele 
reflita essa condição de modo naturalizado. 

A fotografia apresentada do texto do jornal Midiamax 
(figura 4), por sua vez, remete-nos a uma diferente perspectiva 
sobre o mesmo acontecimento: um cenário em que os indígenas, 
provavelmente em família (tendo em vista a disposição de 
adultos e crianças de diferentes idades) caminham reunidos em 
tradicional ato de protesto. Partindo da articulação do discurso 
imagético com o título e o lead nessa publicação, observamos 
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a emergência de uma prática discursiva diferente da primeira 
analisada. Então, se no enquadramento do outro jornal, tem-
se como efeito de sentido um caráter ilegal para as ações dos 
indígenas; no segundo, há um caráter insurgente, característico 
do sujeito que reivindica seus direitos. Trata-se da evocação de 
uma representação do indígena enquanto indivíduo de tradição 
guerreira que resiste e não deixa de lutar para garantir o seu 
espaço. Além disso, na imagem da segunda matéria, a presença 
e o posicionamento do povo indígena marcam uma coletividade, 
(re)afirmando sua identidade e mostrando como se posiciona em 
relação à sua comunidade e ao sentimento de pertencimento a 
determinado grupo com o qual compartilha traços em comum. 

Sobre o processo identitário e em conformidade aos 
pressupostos de Hall (2006), tomamos a identidade como um 
elemento não fixo e tampouco homogêneo, isto é, assumindo que 
ela possui caráter híbrido. Sendo assim, entendemos o movimento 
do indígena na busca pela reafirmação étnica sob a égide de uma 
estratégia de afirmação do seu discurso e legitimação de sua luta 
em prol da demarcação das terras, portanto como um elemento 
constitutivo da sua cultura e necessário para a sua própria 
identificação.

Os enquadramentos referentes à situação de disputa 
pela posse das terras requerem ainda nossa reflexão sobre a 
noção de terra no modo como é concebida pelos indígenas e pelos 
proprietários rurais, já que a concepção para um não é a mesma 
idealizada pelo outro: é a terra como o espaço constitutivo de 
valores históricos e culturais versus a terra com valor comercial, 
utilizada para o acúmulo de capital. Ao produzir conteúdos e olhar 
para esses aspectos a partir de determinado lugar discursivo, a 
mídia mobiliza sentidos acerca da origem, da posse e do direito 
sobre as terras, fazendo reverberar, na circulação das notícias, 
modos antagônicos de leitura daquilo que vemos como práticas 
de sobrevivência e resistência dos indígenas de Mato do Grosso 
do Sul.
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Retomando a percepção da questão identitária que 
permeia a constituição de discursos sobre e pelos indígenas, tal 
como apresentamos com Bauman (1998) e Hall (2006), o que 
esta pesquisa tem feito emergir são efeitos de sentido possíveis 
dados os enquadramentos midiáticos e a velocidade com que as 
dizibilidades online são consumidas pelos internautas. O modo 
como esses sentidos são produzidos e circulam são reflexos 
de diferentes processos que incidem na subversão do conceito 
de cidadania enquanto gesto de apagamento das noções de 
identidade e diversidade cultural. No primeiro jornal, a condição 
de subversão se reflete no texto noticioso na medida em que 
se tem a cidadania como aquela que está para a ordem de 
pertencimento a uma determinada sociedade, com dizeres que 
podem levar à leitura do indígena enquanto sujeito criminoso 
o que subverte sua condição de cidadão de direito para uma 
de sujeito marginalizado. Consequentemente, se não há noção 
de pertencimento, apaga-se um traço na identidade do sujeito 
indígena que é constituído a partir da diversidade cultural que o 
permeia. Já no segundo, a condição de subversão da cidadania 
está na explicitação do caráter insurgente do indígena, ao dar 
visibilidade às práticas de revolta, fazendo eclodir uma noção 
de pertencimento em oposição àquela que exclui, sobrepõe e 
evidencia determinadas identidades em relação a outras.

Ademais, a disposição das imagens nos sites das notícias 
online nos revela um lugar comum que se encontra justamente 
nas práticas empreendidas por esses povos. Uma prática de luta 
pela garantia de sua terra, assim como o resistir incansável à 
violência comum nas ações de combate às medidas de exclusão 
de seus direitos. Na esteira de tal pensamento, acreditamos ser 
esse jogo de representações o espaço no qual o sujeito indígena 
constitui sua identidade – uma confluência entre as suas e as 
representações do outro. De modo fragmentado, a luta pela terra 
configura, por fim, o lugar entre a sobrevivência, a resistência e o 
confronto com as práticas hegemônicas.
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ÚlTiMAs consiDErAçõEs

Pensar o complexo processo de demarcação de terras 
e as discursividades produzidas em torno de conflitos entre 
indígenas e produtores rurais em Mato Grosso do Sul requer 
um deslocamento do imaginário que foi construído ao longo da 
história, permaneceu na memória discursiva desde a colonização 
e ainda circula acerca desses povos, sobretudo em práticas 
voltadas à sua inserção no mundo globalizado e pós-moderno 
em que vivemos. Ao longo do presente texto, buscamos discutir 
a relação entre os veículos midiáticos e a circulação de sentidos 
em um sistema que, ao mesmo tempo, constitui, influencia e 
perpetua relações de poder.

A partir dos pressupostos teóricos articulados em 
abordagem transdisciplinar, refletimos sobre a noção da origem, 
do direito e da posse enquanto gesto de constituição de uma 
identidade, que se pretende estável e homogênea, mas que se 
revela de modo fragmentado, híbrido, tanto quanto perpassado 
pelas representações de si e pelas representações do outro sobre 
si. Preliminarmente, o que o arquivo dos jornais online faz ecoar 
é emergência de leituras outras dos conteúdos midiáticos, em 
especial quando se concebe o agendamento e o enquadramento 
promovido por cada veículo na produção e na circulação de 
narrativas para acontecimentos discursivos de natureza política.
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A DIVISÃO NA LÍNGUA: UMA PROPOSTA DE 
ARTICULAÇÃO TEÓRICA ENTRE ENUNCIADO 

DIVIDIDO E HETEROGENEIDADE ENUNCIATIVA

Rudá Perini1

Universidade Federal Fluminense 

inTroDução

Este trabalho2, produto de reflexões desenvolvidas 
em minha dissertação, se propõe a analisar o funcionamento 
discursivo de enunciados divididos no discurso jornalístico 
sobre política. O corpus que analisamos é composto por edições 
digitalizadas dos jornais Brasil de Fato e O Globo (18/04/2016) nas 
quais foi noticiada a votação da admissibilidade do processo de 
impedimento contra Dilma Rousseff – acontecimento histórico 
e jornalístico3 o qual aponto como um referente discursivo4 em 
disputa, indicado como impeachment/golpe. Assim, a partir de 
uma regularidade lexical, que configurou nossa entrada no corpus, 
chega-se ao que tenho chamado de sítio bélico de significância –  

1  Rudá da Costa Perini é graduado em Letras Português/Literatura pela Universidade Fed-
eral Fluminense e mestre em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de 
Linguagem da Universidade Federal Fluminense. Na dissertação, desenvolveu pesquisa a 
respeito do discurso jornalístico sobre política. E-mail: ruda_perini@hotmail.com.
2 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.
3  Entenda-se por acontecimento histórico, consoante a Le Goff (1996, p. 10), um fato rel-
evante que se inscreve na história pelo trabalho do historiador compondo, portanto, o 
passado, a memória de uma sociedade. Por acontecimento jornalístico, entende-se “um 
fato, uma ocorrência no mundo; mas um fato que gera uma notícia, que por sua relevância 
perante a avaliação dos jornalistas do que se constitui como interesse público, merece 
estar presente nas edições diárias dos noticiários impressos ou eletrônicos” (Dela-Silva, 
2008, p. 15).
4  Entendo que o referente discursivo se constrói no jogo (tenso) de denominações em-
pregadas para nomear, em nosso caso, um acontecimento “sobre o qual o jornal fala” e 
“como fala”. Trata-se, pois, de um referente discursivo dividido (por isso a barra) que traduz 
a significação do acontecimento por posições discursivas opostas, isto é, optei pela forma 
impeachment/golpe com o intuito de não perder de vista que o acontecimento é marcado 
por uma cisão de sentidos, por uma disputa ideológica.
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um sítio de significância pode ser visualizado na imagem de um 
bolsão lexical formado ao redor de um núcleo, isto é, um sentido 
relativamente estável, que retoma certo lugar de memória, 
fazendo sentido em certa FD, configurando pré-construídos nessa 
relação. E como desdobramento desta regularidade de entrada, 
chega-se a outra: os enunciados divididos.

No ensejo de guerra na/pela palavra entre jornais 
de posições político-ideológicas divergentes, observamos o 
confronto entre discursos heterogêneos constituindo uma 
série de enunciados divididos. Aposto, assim, numa articulação 
entre esse conceito e o de heterogeneidade enunciativa. Isto 
é, proponho pensar o enunciado dividido como uma forma de 
heterogeneidade enunciativa mostrada.

Para Authier-Revuz (1991) todo discurso se constitui 
a partir de discursos outros. A heterogeneidade enunciativa, 
portanto, pode ser constitutiva ou mostrada. Em linhas gerais, 
consiste nas formas em que se faz presente o outro no discurso. 

Os enunciados divididos, segundo Courtine ([1981] 
2014, p. 190), se materializam a partir “da correlação entre duas 
formulações extraídas de processos discursivos heterogêneos 
um em relação ao outro, mas de forma sintática determinada” . 
Em síntese, trata-se de um enunciado em que dois enunciados 
distintos, antagônicos entre si, convivem iluminando a disputa 
entre formações discursivas. 

No presente artigo almeja-se, por um lado, aventar a 
articulação sobre as noções supracitadas, e, por outro, analisar o 
funcionamento de alguns enunciados divididos sob a ótica de tal 
articulação.

1 sobrE ForMAçõEs DiscursivAs

Para chegar ao cerne da discussão proposta aqui, é 
preciso a traçar um percurso, antes de mais nada teórico, no rumo 
de tentar compreender relações entre conceitos e, desse modo, 
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propor uma articulação entre eles. Para tanto, trago as noções 
de formação discursiva (FD) e heterogeneidade enunciativa para 
articulá-las adiante ao conceito de enunciado dividido.

Os textos jornalísticos, componentes de nosso corpus, 
sejam eles não assinados (notícias, editoriais) ou assinados 
(colunas, entrevistas), são um conjunto heterogêneo que 
traça percursos de sentido tanto pela via da matéria textual 
quanto pela maneira como se organiza e se corporifica. Trata-
se de conjunto heterogêneo por três motivos principais: 1) pela 
heterogeneidade de características formais dos textos, isto é, em 
uma edição de jornal mais de um gênero textual se faz presente, 
como dissemos: entrevistas, notícias, artigos de opinião, entre 
outros; 2) pela heterogeneidade que constitui o discurso e pelas 
mostras de heterogeneidade que podem deixar marcas; 3) pela 
heterogeneidade das posições discursivas.

Para avançar, cabe expor a noção de formação discursiva 
Foucault (1969), pensado questões pertinentes ao discurso, 
formula um conceito de FD que veio a ser absorvido e deslocado 
por Pêcheux. Em Foucault lemos:

No caso em que se puder descrever, entre 
um certo número de enunciados, semelhante 
sistema de dispersão, e no caso em que entre 
os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, 
as escolhas temáticas, se puder definir uma 
regularidade (uma ordem, correlações, posições 
e funcionamentos, transformações), diremos, 
por convenção, que se trata de uma formação 
discursiva – evitando, assim, palavras demasiado 
carregadas de condições e consequências, 
inadequadas, aliás, para designar semelhante 
dispersão, tais como “ciência”, ou “ideologia”, 
ou “teoria”, ou “domínio de objetividade”. 
(FOUCAULT, [1969] 2016, p. 47, aspas do autor) 
 

Foucault já anunciava a premissa fundamental do 
funcionamento de uma FD: a regularidade. Ainda com o autor, 
ficamos sabendo que as formações discursivas, em tal perspectiva, 
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seguem regras de formação, as quais são definidas como:

[...] as condições a que estão submetidos 
os elementos dessa repartição (objetos, 
modalidade de enunciação, conceitos, 
escolhas temáticas). As regras de formação 
são condições de existência (mas também de 
coexistência, de manutenção, de modificação e 
de desaparecimento) em uma dada repartição 
discursiva. (FOUCAULT, [1969] 2016, p. 47)

Dessas regras de formação podemos extrair outra 
premissa fundamental: a possibilidade de desregulação. Ou seja, 
a condição paradoxal de existência de uma FD é formar-se por 
regularidades abrigando a possibilidade de se desregular. A partir 
de Foucault, a noção foi reformulada por Pêcheux e articulada a dois 
outros conceitos, a saber: condições de produção e interdiscurso. 
Passa assim a ser entendida como aquilo que determina

o que pode e deve ser dito (articulado sob 
a forma de uma harenga, um sermão, um 
panfleto, uma exposição, um programa) a partir 
de uma posição dada numa conjuntura dada, 
isto é, numa certa relação de lugares no interior 
do aparelho ideológico, e inscrita numa relação 
de classes. Diremos, então, que toda formação 
discursiva deriva de condições de produção 
específicas [...]. (PÊCHEUX; FUCHS, [1975] 1997, 
p. 166-167, grifos dos autores)
  

Nessa direção, as FDs articulam em seu interior três 
processos: as redes parafrásticas, estabilizando sentidos; a 
polissemia, promovendo rupturas; e os pré-construídos, conferido 
os sentidos tomados pelo sujeito, identificado com FD, como 
“sempre aí”. Como explica Soares e Brandão:

A paráfrase – em que enunciados são retomados 
e reformulados em um esforço de fechamento 
de suas fronteiras na busca da preservação 
de sua identidade. A polissemia – em que as 
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fronteiras de uma FD são rompidas, instalando 
a multiplicidade de sentidos. “Embaralhando”, 
segundo ORLANDI (1983), os limites entre FD’ s 
(SOARES, 2006, p. 28, aspas do autor).

E, ainda:

O pré-construído remete assim às evidências 
através das quais o sujeito dá a conhecer os 
objetos de seu discurso: “o que cada um sabe 
ou pode ver em uma situação dada e determina 
o que pode ser dito” (BRANDÃO, 2002, p. 39 
apud SOARES, 2006, p. 28, aspas do autor).

Assim, a FD é o que determina, numa conjuntura dada, 
o que pode e deve ser dito e ainda o que não pode e não deve 
ser dito. São as FDs que regulam “a referência à interpelação-
assujeitamento do indivíduo em sujeito de seu discurso” 
(COURTINE, 2016, p. 38). Como consequência, entende-se que 
“os sujeitos falantes, tomados na história, possam estar de 
acordo ou se confrontar sobre o sentido a dar às palavras, falar 
diferentemente embora falem a mesma língua” (COURTINE, 2016, 
p. 38) porque “uma FD não é ‘uma linguagem para todos’, tampouco 
‘cada um com sua linguagem’, mas ‘as linguagens em um mesmo’” 
(COURTINE, 2016, p. 39, aspas e grifos do autor). 

Com efeito, Courtine considera uma FD como 
heterogênea em relação a si mesma. Assim, entende-se que ela 
não se fecha completamente. Sua margem é instável, logo “não 
consiste em um limite traçado de uma vez por todas que separa 
um interior e um exterior, mas se inscreve entre diversas FDs 
como uma fronteira que se desloca em função das questões de 
luta ideológica” (COURTINE, 2016, p. 39, grifos do autor). Define-
se, desta maneira, as FDs como regiões situadas no interdiscurso, 
sendo o interdiscurso que (re)configura suas fronteiras, isto é, “o 
interdiscurso de uma formação discursiva pode assim ser tomado 
como o que regula o deslocamento de suas fronteiras” (COURTINE, 
2016, p. 40, grifos do autor). Destaca-se, portanto, que uma FD 
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se constitui por pontos de heterogeneidade dada a movência de 
suas bordas. Esses pontos de heterogeneidade são característicos 
tanto das FDs quanto do próprio discurso.

Em nosso corpus, após análises, interpretamos que se 
configuram duas FDs dominantes. Essas FDs se comportam como 
antagônicas o que, em grande medida, se deve ao posicionamento 
da linha editorial dos jornais, portanto, à posição discursiva 
ocupada por eles. Nessa direção, entendemos que as palavras 
impeachment e golpe – denominações que iluminam a disputa 
entre posições e discursos nas condições de produção dos jornais 
– parecem funcionar como marcadores de posição e estabilização 
de sentidos, contudo, isto não se dá sem falhas. 

Com efeito, denominamos de FD1 aquela FD dominante 
em O Globo e FD2 a dominante em Brasil de Fato.

2 A noção DE hETErogEnEiDADE EnunciATivA

Vejamos a noção de heterogeneidade. Para tanto, 
nos apoiaremos em Authier-Revuz (1990). A heterogeneidade, 
para autora, em linhas gerais, consiste nas formas em que se 
faz presente o outro no discurso. Conforme Authier-Revuz, a 
heterogeneidade do discurso pode ser constitutiva ou mostrada. 

A constitutiva é a própria condição de constituição 
do discurso. Em todo discurso, ainda que se apresente como 
homogêneo, há sempre o Outro aí inscrito – este Outro 
com maiúscula corresponde ao (não)lugar do inconsciente 
e do interdiscurso, sendo, pois, o Outro irrepresentável. A 
homogeneidade do discurso, portanto, é uma ilusão ou efeito 
necessário à própria produção de discurso. Dessa maneira, a 
heterogeneidade constitutiva é aquela da ordem da “exterioridade 
interna ao sujeito e ao discurso, não localizável e não representável 
no discurso que constitui, aquele do Outro do discurso – onde 
estão em jogo o interdiscurso e o inconsciente [...]” (AUTHIER-
REVUZ, 1990, p. 32). O Outro, do qual nos fala Authier-Revuz, 
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portanto, é justamente aquele que fala antes, em outro lugar. O 
Outro esquecido, impossível para o sujeito acessar, mas que o 
acessa. Sobre o Outro o sujeito não exerce controle, ele apenas 
toca o sujeito e constitui suas práticas discursivas. Em suma, todo 
discurso é fundamentalmente heterogêneo. 

A heterogeneidade mostrada é aquela identificada “como 
formas linguísticas de representação de diferentes modos de 
negociação do sujeito falante com a heterogeneidade constitutiva 
do seu discurso” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 26). A heterogeneidade 
mostrada ilumina a oposição entre o discurso do um, “este que 
vos fala”, interior, ao discurso do outro, “aquele lá”, exterior. Com 
isso, a forma mostrada circunscreve e ao mesmo tempo opõe o 
outro ao restante do discurso – no qual se pretende sustentar 
a ilusão de homogeneidade, como dissemos acima. Ela aponta, 
então, para o exterior delimitando o interior. Esta forma de 
heterogeneidade é organizada em duas formas derivadas: a 
heterogeneidade mostrada marcada e a não marcada. Baalbaki, a 
respeito das formas marcada e não marcada, assim escreve:

As formas marcadas de heterogeneidade 
mostrada (discurso direto, discurso indireto, 
aspas, etc.) representam uma negociação com 
as forças da heterogeneidade constitutiva 
que, pela construção de desconhecimento 
desta, produzem uma representação ilusória, 
porém necessária, para que o discurso possa 
ser mantido. As formas não marcadas de 
heterogeneidade mostrada (discurso indireto 
livre, ironia, etc.) representam uma outra 
maneira de negociação com a heterogeneidade 
constitutiva. Trata-se de uma forma mais 
arriscada, pois joga com a diluição do outro no 
um. (BAALBAKI, 2010, p. 82)

Para exemplificar, Authier-Revuz aponta algumas formas 
de interferência do outro na cadeia do discurso em enunciação, se 
manifestando como pontos de heterogeneidade. Entre as formas 
que se destacam podemos citar: 1) discurso relatado, nas formas 
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de discurso direto, discurso indireto, entre outras; 2)  formas 
autonímicas em que palavras do outro são inseridas através de 
aspas, itálico, negrito, entonação diferenciada, comentário; 3) e 
outras formas mais complexas, como escreve Baalbaki, “mais 
arriscadas”, em que a fronteira linguística evanesce diante do 
entrelaçar de vozes como na ironia, na alusão, na imitação. 

3 por uMA AposTA DE ArTiculAção TEóricA

Como apontamos mais acima, nosso corpus é clivado pela 
disputa entre posições discursivas, o que se marca, dentre outros 
funcionamentos, no emprego das palavras impeachment e golpe. 
Em relação ao embate entre discursos disputantes, introduzo o 
conceito que explora as relações de antagonismo entre FDs no fio 
do discurso: o conceito de enunciado dividido.

Como dissemos, todo discurso é heterogêneo. Em todo 
dizer o dizer do outro habita, intervém de diversas formas. 
Este aspecto do discurso é o que Authier-Revuz (1990) chama 
de heterogeneidade enunciativa, podendo ser constitutiva ou 
mostrada. E esta última pode ainda ser mostrada marcada ou 
não marcada. O que proponho é pensar as formas marcada e 
não marcada aliadas ao enunciado dividido. Isto é, um enunciado 
dividido poderia ser a materialização da forma mostrada, 
iluminando os nós do heterogêneo entre formações discursivas.

Os enunciados divididos se configuram sintaticamente 
como formas de heterogeneidade mostrada. Ou seja, o 
discurso do outro que vem a interferir no discurso do sujeito se 
comporta sintaticamente de maneira específica. Courtine ([1981] 
2014) dedica um longo trabalho a estes enunciados. O autor 
esquematiza os enunciados divididos na fórmula P{X/Y} a qual 
“provém, efetivamente, da correlação entre duas formulações 
extraídas de processos discursivos heterogêneos um em relação 
ao outro, mas de forma sintática determinada” ([1981] 2014, p. 
190). Trata-se, segundo o autor, de um enunciado que apresenta 
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“não comutabilidade dos elementos em posição X e Y no contexto 
de formulação P” (COURTINE, [1981] 2014, p. 191). Em outras 
palavras, ainda com Courtine, temos uma formulação em que 
há uma fronteira entre formações discursivas marcada “pela 
identificação contrastiva de elementos de saber antagônicos” 
([1981] 2014, p. 193) que vêm “apontar, designar essa fronteira, 
exibi-la como regra para todo sujeito que deve enunciar ou 
interpretar tal formulação” ([1981] 2014, p. 193). Em síntese, trata-
se de um enunciado que “mostra a presença de dois enunciados 
distintos, antagônicos entre si; são discursos em confronto que 
convivem no mesmo enunciado” (CAZARIN, 2000, p. 177).

4 uMA brEvE AnÁlisE 

Como já apontado, nosso corpus é marcadamente 
cindido pela disputa entre FDs antagônicas. E essa disputa pode 
ser apreendida em enunciados. Como exemplo, vejamos:

SD1(OG) Se por um lado o impeachment está 
longe de ser golpe e é totalmente aceitável 
em termos legais e pragmáticos, por outro foi 
conduzido por gente que, na gíria da PM do Rio, 
está mais suja que pau de galinheiro (PADILHA, 
José. O Globo, 18 abr. 2016. A cabeça do Lula, 
País, coluna, p. 27).

SD2(OG) Logo, inexiste qualquer justificativa 
razoável para o Senado não dar início à fase 
de julgamento da presidente com urgência 
máxima, obedecidos todos os trâmites legais, 
com respaldo do STF. Chega a ser uma questão 
de segurança nacional (O Globo, 18 abr. 2016. 
Um passo para o impeachment, Opinião, p. 18).

SD1(BF) É visível em todas as manifestações que 
estão ocorrendo que o sonho de um novo Brasil 
pulsa e já não cabe nas velhas roupas que usa. 
Esse novo Brasil não sairá de um golpe. Sairá do 
povo nas ruas, da união, da luta organizada. A 
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história nos trouxe até aqui e é hora de assumir 
nosso papel (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. 
Novo Brasil não sairá de um golpe, Opinião, p. 
3). 

SD2(BF) No entanto, mais que isso, a missão 
de Temer é aumentar a exploração aos 
trabalhadores para que os empresários tenham 
mais lucro. Na cabeça deles, com o empresário 
tendo mais lucro a economia vai crescer. Mas 
isso não acontece na realidade. [declaração de 
João Pedro Stedile (direção do MST)] (Brasil de 
Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão ato 
contra Temer”, diz Stedile, Entrevista, p. 5)

Destacamos nas SDs acima algumas fórmulas de 
enunciado dividido as quais se configuram como heterogeneidade 
mostrada não marcada – aquela que está para a alusão, a 
ressalva, o discurso indireto livre, a ironia, entre outras. Na 
SD1(OG) lemos “Se por um lado o impeachment está longe de ser 
golpe e é totalmente aceitável”. Aqui o discurso-outro intervém, 
e, apesar de ser repelido, instaura divisão produzindo efeitos no 
enunciado, pois dizer “o impeachment está longe de ser golpe” 
é também dizer que é golpe, bem como dizer que “é totalmente 
aceitável” também é dizer que não é; aí instaura-se a contradição, 
o confronto entre FDs situado na heterogeneidade mostrada não 
marcada. Ou seja, no enunciado acima, duas FDs coabitam, como 
escreve Courtine, em não comutabilidade de modo que o dizer do 
outro é dito apenas para ser refutado. Portanto, temos nas quatro 
SDs, como analisaremos adiante, modos de negar o outro, isto é, 
negar partes de discursos outros que não se pode homogeneizar.

No mesmo enunciado comparecem “X/Y”, um enunciado 
produzido em FD1 se confronta com outro oriundo de FD2: 

FD1: o impeachment está longe de ser golpe / FD2: 
o impeachment é golpe

FD1: é totalmente aceitável / FD2: é inaceitável{
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O termo “está longe” demarca afastamento, uma negação 
de “o impeachment é golpe”; em seguida, a afirmação categórica 
“totalmente aceitável”, na qual o advérbio totalmente tenta fechar 
as fronteiras da FD, interdita outra posição, aquela silenciada que 
diz “é inaceitável”.

O enunciado dividido se configura, muitas vezes, pela 
negação, isto é, no movimento de trazer o discurso-outro e negá-
lo. Assim, citando mais uma vez Courtine, isto 

[...] vêm materializar em discurso as formas 
nas quais a luta ideológica se manifesta na luta 
política: como guerra ideológica de posição, 
onde a refutação faz-se “por denegação” (imitar 
as palavras do outro, opor suas palavras às do 
outro, lutar palavra por palavra, como se avança 
passo a passo numa guerra de trincheiras) 
(COURTINE, [1981] 2014, p. 209, aspas e grifo 
do autor)

A negação configura-se, desta forma, como um modo 
de cerzir o outro, o diferente, o exterior, no interior do discurso, 
mas deixando às claras as marcas e relevos da costura. Ou seja, 
“a negação é um dos processos de internalização de enunciados 
oriundos de outros discursos” (INDURSKY, 1992, p. 307). Com isso, 
demarca, ilumina a fronteira entre o que pode/deve ser dito e o 
que não pode/não deve ser dito. O que tento sinalizar é justamente 
o postulado por Courtine através da fórmula P {X/Y}. Através da 
negação se inscreve o discurso outro, o negado, no seio do próprio 
enunciado de tal forma que ali (P) os dois (X/Y) coabitem em não 
comutabilidade, disputando o espaço da interpretação.

Indursky (1992), no tocante à negação, distingue três 
operações discursivas diferentes; a negação externa, negação 
interna, e negação mista: 

a negação externa, que incide sobre o que 
não pode ser dito no interior de FD1, a negação 
interna, que incide sobre o que pode mas 
não deve ser dito neste domínio de saber 
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e a negação mista, que mobiliza as duas 
modalidades anteriores numa única operação 
de negação. (INDURSKY, 1992, p. 309-310, grifos 
da autora)  

Nas quatro SDs acima estamos lidando com a modalidade 
de negação externa, aquela que, segundo Indursky, “incide sobre 
um discurso que provém de uma formação discursiva adversa” 
(1992, p. 310) podendo, ainda, se materializar em marcadores 
de negação “tais como: advérbio de negação não; prefixos de 
negação in, des; itens lexicais do tipo recusar, impedir; pronomes 
indefinidos como jamais, ninguém” (1992, p. 311, grifo da autora). 

Em SD2(OG), é possível identificar a construção do 
enunciado dividido no prefixo in em “inexiste”. No enunciado 
“inexiste qualquer justificativa razoável para o Senado não dar 
início à fase de julgamento da presidente com urgência máxima” 
a posição-OG nega a existência de uma justifica razoável para o 
Senado julgar o processo – leia-se que para outra posição, esta 
justificativa existe e seria justamente a ilegalidade do processo. 
Assim, nega que existe tal justificativa, mas para se negar que 
existe é preciso primeiro admitir que existe para se falar sobre ela, 
caso contrário não seria necessário sequer negar. Aqui podemos 
representar o enunciado dividido e, por conseguinte, um exemplo 
de heterogeneidade mostrada não marcada, da seguinte forma:

FD1: Inexiste justificativa/ FD2: existe justificativa

A próxima SD, SD1(BF), apresenta o funcionamento 
do não. No enunciado “Esse novo Brasil não sairá de um golpe” 
vemos o advérbio de negação não como um marcador de 
negação, de isolamento do outro. Entretanto, neste enunciado, o 
funcionamento da negação leva a uma relação de sentidos mais 
complexa. Se dissemos que este não nega o discurso outro, e, 
como vimos, este outro inscreve-se em FD1, poderíamos dizer 
que esta outra posição afirma:
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FD2: Esse novo Brasil não sairá de um golpe/ FD1: 
Esse novo Brasil sairá de um impeachment

Esta SD faz nos remete aos processos de significação de 
impeachment/golpe enquanto marcadores de posição e como 
bem podemos perceber, tais processos não são nada simples. 
Ao dizer “esse novo Brasil não sairá de um golpe” a posição-BF 
apaga a denominação impeachment direcionando a significação 
do acontecimento histórico pela denominação golpe. O confronto 
entre formações discursivas antagônicas neste enunciado 
coloca em questão a interpretação; a posição-BF, mesmo com 
os atravessamentos de enunciados oriundos de outra FD, tenta 
fechar seus furos. Entretanto, como vimos, os atravessamentos, 
interferências, alusões, ironias são constitutivos das FD1 e FD2; é 
na batalha pela palavra que elas se constituem.

Em SD2(BF), lemos “Na cabeça deles, com o empresário 
tendo mais lucro a economia vai crescer. Mas isso não acontece 
na realidade.” Aqui estamos diante de dois funcionamentos 
distintos: 1) o uso de discurso indireto livre (eles que dizem isso) 
demarcado por “na cabeça deles” (a saber: Temer, empresários), 
instaurando um afastamento entre o sujeito que fala e o outro; 
2) a negação que refuta, “mas isso não acontece na realidade”, 
produzindo o seguinte efeito: “o que eles pensam não acontece 
assim, portanto, é mentira”. O outro é inserido no fio do discurso 
para ser deslegitimado, desmentido, “o que eles dizem não é 
verdade”. Fica organizada a divisão, pois, da seguinte forma:

FD1: com o empresário tendo lucro a economia 
vai crescer/ FD2: não é com o empresário tento 
lucro que a economia vai crescer

Trouxemos para a análise quatro SDs que podem 
ser consideradas exemplares do comparecimento da divisão 
materializada na língua, particularmente na sintaxe. Os enunciados 
divididos, desta maneira, dão a ver o embate entre discursos 
que disputam o espaço da interpretação dominante, do sentido 
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hegemônico; disputam ainda um lugar na memória do dizer. Ao 
se chorarem, nas faíscas vislumbra-se a contradição que, pelos 
atravessamentos e enlaces, conforme discutimos, é condição 
constitutiva das FDs antagônicas.
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inTroDução

A discussão sobre Tecnologia Social (TS) apresenta uma 
relevância na construção social em um cenário de domínio dos 
padrões científicos e tecnológicos desenvolvidos em determinadas 
nações e exportados para países em desenvolvimento, as nações 
que realizam o consumo tecnológico, em destaque as latino-
americanas, iniciaram um processo construtivo de políticas de 
ciência e tecnologia, como apresenta Schumacher (1982) na obra 
“O negócio é ser pequeno”, discutindo as questões da relevância 
da emancipação pela construção tecnológica direcionada de 
princípios locais.

Para Herrera (1995), neste cenário o desenvolvimento 
da TS não estaria somente em resguardar saberes tradicionais, 
considera também o ato de melhoria e qualificação das técnicas 
locais, o que vai de encontro a indicação de Dagnino, Brandão 
e Novaes (2009) quanto a consideração de que as políticas de 
ciência e tecnologia tem encontro fundamental na necessidade 
de elencar alternativas para o desenvolvimento do espaço em 
questão.
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O avanço dessas alternativas visa o processo de ação da 
TS nas políticas de ciência e tecnologia, fundamentada segundo 
Neder (2010) por uma distribuição equivalente dos valores 
oriundos da produção executada entre os atores envolvidos.

A proposição deste benefício social ocorreu como 
argumenta Dagnino e Novaes (2003) paralelamente ao avanço 
do neoliberalismo nas últimas décadas do século XX, tendo 
destaque a compreensão de que a Tecnologia Convencional 
(TC) um dos pilares do neoliberalismo, não está alinhada com o 
desenvolvimento social, sendo então a TS a alternativa viável de 
construção.

Em virtude da necessidade de compreender TS enquanto 
processo, tanto na sua construção quanto na solidificação Vaz, 
Fagundes e Pinheiro (2009) aportam que o aprendizado de ciência 
e tecnologia torna-se elemento chave para que a população tenha 
a capacidade de compreender a  importância na emancipação das 
suas atividades de trabalho.

Esta emancipação social dos atores, pode ser 
compreendida através do desenvolvimento da TS enquanto 
instrumento libertador do domínio tecnológico imposto pelas 
nações centrais pelo viés educacional, segundo Dagnino e Mota 
(2016) tendo esse processo libertador a possibilidade de suporte 
de cunho profissionalizante, através de cursos de nível técnico ou 
de formação inicial e continuada.

Através da proposta de TS, nas instituições de ensino, no 
campo ou nas cidades torna-se possível compreender o recente 
percurso de institucionalização da CTS no Brasil, traçando um 
conjunto de possibilidades  de desenvolvimento tecnológico em 
parceria com um estado de bem-estar social.

Em paralelo o espaço de construção das novas tecnologias 
que tem como fundamento a TS, nas instituições de ensino em 
parceria com as comunidades, apresenta de forma concreta a 
ideia das relações da TS no cotidiano, e para compreender essas 
ditas relações utiliza-se a Teoria-Ator Rede, que segundo Callon 
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(1986) as redes podem seguir qualquer direção e relacionar atores 
que possuem semelhanças ou que estabeleçam relações entre 
si, formando uma trama que interliga e apresenta como uma 
determinada solução pode ser conveniente a um grande grupo 
de pessoas.

Partindo dessa organização os atores que necessitam da 
intervenção da TS no seu espaço comunitário iniciam as relações 
de organização de rede nesse próprio local, partindo para o 
estabelecimento de ligações com os teóricos que podem fornecem 
subsídios para a implementação de adequações de cunho sócio-
técnico, ou ainda as relações vinculadas ao modelo tecnológico 
convencional que possa ser dominante neste momento.

A discussão sobre a adequação ideal para a possível 
resolução da problemática apresentada precisa considerar os 
fatores locais, relações de custo, fatores culturais e ponderações 
sobre a perspectiva futura na rede apresentada, desta forma a 
atividade tem considerável amplitude de ação.

A complexidade, extensão e direcionamento da rede 
tem por objetivo compreender as necessidades da comunidade, 
sua realidade no momento, os anseios indicados, para desta 
forma ponderar qual modelo de TS necessita-se e ainda os 
desdobramentos da aplicação da TS proposta.

1 TEcnologiA sociAl EnquAnTo insTruMEnTo DE 
EMAncipAção ATrAvÉs DA EDucAção

As múltiplas relações que ocorrem no âmbito CTS 
evidenciam a necessidade de compreensão e interação do 
homem de forma consciente com o plano que habita. O cidadão 
contemporâneo necessita de um novo modelo de pensamento 
que direcione tanto as instituições privadas quanto públicas, 
fugindo do tradicionalismo da inovação enquanto ciência e 
tecnologia direcionadas para a produção de bens (DAGNINO; 
MOTA, 2016, p.12), sendo esse processo reflexo do mundo 
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globalizado, a possibilidade de transformar essa realidade passa 
pela compreensão da ciência e tecnologia enquanto instrumentos 
libertadores que possibilitem ao indivíduo uma plena interação 
social.

Visando a construção desse novo paradigma é preciso 
um processo de emancipação dos cidadãos no âmbito da ciência 
e tecnologia, sendo este processo elaborado através de uma nova 
alfabetização, porém neste momento no plano da compreensão 
e da tomada de posicionamento crítico perante os discursos 
apresentados, sendo estes caracterizados por um objetivo 
científico muito bem definido, porém dificilmente apresentado, 
todavia ainda é possível o processo de democratização da 
tecnologia inserida em um aspecto mais democrático no seu 
design e desenvolvimento (NEDER, 2010, p.48)

O desenvolvimento dos estudos sobre CTS tem caráter 
essencialmente interdisciplinar, de maneira a fundamentar o 
processo de compreensão através de pontos de observação 
distintos, são estes elementos diversos que evidenciam-se na 
elaboração dos aspectos do saber historicamente construído, 
sendo que por vezes em determinado período a compreensão 
estivesse calcada em uma determinada área de conhecimento, 
o movimento de ação da contemporaneidade não permite uma 
visão linear dos fatos, desta forma torna- se necessário o contraste 
dentro do sistema de ensino constituindo visões alternativas ao 
elemento constituído, desvendando características e pressuposto 
que estavam camuflados nos meandros do saber apresentado 
(ANGOTTI e AUTH, 2001).

O enfoque de CTS visa compreender relações, 
possibilitando aos indivíduos a instrumentalização efetiva para 
a busca pelo pleno exercício da cidadania, porém esse processo 
ocorre quando torna-se possível compreender os aspectos sociais 
do desenvolvimento técnico-científico, sendo que esse processo 
pode direcionar para os benefícios sociais transmitidos através 
desses aspectos, tanto quanto para problemáticas resultantes 
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do avanço técnico-científico (VAZ, FAGUNDES e PINHEIRO, 2009, 
p.106)

A proposta da Tecnologia Social compreende o suporte 
para o processo de institucionalização da CTS visto suas 
características de interligação entre as relações de conhecimento, 
tecnologia e seus desdobramentos através de um caráter de 
rede visando a estruturação de um marco analítico-conceitual da 
Tecnologia Social. A proposta de rede vislumbra a estruturação 
do marco analítico-conceitual da Tecnologia Social (TS), como 
uma possibilidade alternativa aos elementos apresentados pela 
Tecnologia Convencional (TC) (DAGNINO, 2014), e paralelamente 
a isso uma organização em rede, interligando os diversos atores 
presentes nas relações sociais que são ou podem vir a ser 
discutidas (CALLON, 1986).

A TS é apresentada no primeiro momento como um 
sistema de técnicas, produtos ou metodologias desenvolvidas em 
função de efetivas possibilidades de transformações em grupos 
ou comunidades. Estas comunidades têm na apropriação da TS 
o indicativo de organização e desenvolvimento do espaço onde 
tradicionalmente residem em função dos trabalhos que realizam, 
sendo que este trabalho pode ser redimensionado pela própria 
TS adequando-se com a situação contemporânea criando uma 
emancipação social e econômica do grupo em questão.

A conjuntura da organização em rede compreende um 
processo de adoção de políticas públicas de CTS para a construção 
de uma sociedade com equalização da qualidade de vida entre os 
cidadãos, visto que a trama apresentada pela organização nesse 
sistema interliga todos os atores presentes no espaço social ou 
que venham a convergir direta ou indiretamente com este espaço. 
(CALLON, 1986)

A compreensão da importância e das possibilidades 
emancipadoras desse sistema não estão restritas as últimas 
décadas no século XX, é possível compreender a contextualização 
dessa instrumentalização ainda nas primeiras décadas do século 
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XX, na Índia, com a valorização do uso da roca de fiar (o Charkha, 
para os indianos) como sistema de produção têxtil para diversos 
grupos sociais.

Torna-se necessário salientar que neste período, a 
Índia era colônia britânica, e sofria um processo de absorção 
dos hábitos, costumes e produtos britânicos. Desta forma um 
movimento liderado por Mahatma Ghandi, entre 1924 e 1925, 
compreendeu a valorização de uma tecnologia antiga, com 
incremento modernizador (HOBSBAWN, 1991) nesta atividade 
através das representações dos tecidos e da distribuição deles no 
mercado.

A movimentação de Gandhi resultou na valorização e 
resistência desta população contra o sistema de castas, a injustiça 
social e a ação abusiva dos colonizadores (DAGNINO, BRANDÃO e 
NOVAES, 2004).

Este processo de produção tradicional que incorpora 
características da produção atual na sua construção, também teve 
grande importância na conscientização política dos indivíduos 
que através de um elemento nativo da localidade conseguiram 
identificar a relevância deste como fundamentação da sua 
coletividade.

O processo de produção coletiva apresentado, pode 
ser compreendido como um crescimento da produção interna 
respeitando os valores locais, visto que retoma o modelo de 
produção local respeitando suas características e o congrega a uma 
leitura dos fatos contemporâneos possibilitando uma simbiose, e 
formando um arranjo produtivo local atualizado (HERRERA, 1995).

Visando a construção de um marco analítico-conceitual 
são reunidas diversas concepções de formação, estruturando 
uma plataforma de conhecimento multidisciplinar, elemento 
característico da CTS, onde é possível de constatar quando 
analisamos o caso apresentado, referente ao Charkha, a 
possibilidade de compreendê-lo através de várias óticas 
do conhecimento, sendo que cada uma delas pode ofertar 
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contribuições efetivas.
A partir da década de 1960, ocorre um frenético 

processo de desenvolvimento econômico em nações periféricas 
caracterizado pelo uso da TC, sendo está já obsoleta em 
diversos países desenvolvidos, como resultado dessa expansão 
em 1973, é apresentada a obra “Small is beautiful: economics as 
if people mattered” (O negócio é ser pequeno, em português), 
autoria de Ernest Schumacher em consonância com um grupo 
de pesquisadores que indicava um processo tecnológico de 
custo reduzido, em pequena escala e considerando a dimensão 
ambiental de cada comunidade em específico, uma contraposição 
a TC deteriorada que estava em expansão nos Estados periféricos 
do globo (SCHUMACHER, 1982).

Durante a segunda metade da década de 1970 e a 
década seguinte emergiu em nações desenvolvidas, como por 
exemplo a Alemanha, a proposta de Tecnologia Apropriada (TA), 
que visava minimizar a pobreza existente em Estados periféricos, 
vislumbrava o aproveitamento de fontes de energia renováveis 
e a consolidação de uma consciência ambiental. Nesse cenário 
adentra a participação comunitária para a escolha do modelo 
tecnológico adequado ao seu espaço de vivência, ganhando 
força a negativa aos processos tecnológicos de uso intensivo de 
capital e poupadores de mão-de- obra, a importância passa a 
estar direcionada para a geração de renda em conjunto com uso 
sustentável do espaço, resultando em outros benefícios sociais 
para aquela determinada comunidade.

Durante a década de 1980, a compreensão linear da TC 
que direciona a pesquisa científica, passa a pesquisa tecnológica, 
ao desenvolvimento econômico e por fim o desenvolvimento 
social, ganha a concorrência da TS, especialmente pela crítica 
ao contexto socioeconômico e político evidente nas nações 
periféricas, como por exemplo o Brasil, que resultava em crises  
cíclicas, hiperinflação e desemprego descontrolado, resultado na 
participação da proposta de Tecnologia Social e consequentemente 
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de CTS na elaboração da política de ciência e tecnologia nos países 
latino-americanos durante esta década.

Existem críticas ao sistema tecnológico social, sendo 
que estas estão por vezes direcionadas a um processo de 
desqualificação deste modelo, pois cita a permanência dos 
trabalhadores em suas localidades de origem como uma redução 
no número de trabalhadores presentes nos centros urbanos e 
industriais.

Outra crítica a TS direciona que ocorre um resgate de 
tecnologias defasadas, porém os teóricos que utilizam essa 
abordagem compreendem a tecnologia somente enquanto uma 
evolução linear (NEDER, 2010), não visam uma discussão no 
ambiente de que a sociedade é formada enquanto uma múltipla 
rede de relações.

Porém é possível identificar que a manutenção da 
utilização massiva da TC atende somente aos interesses de uma 
elite dominante, pois 

a tecnologia cumpriria dupla função: no nível 
material, mantém e promove os interesses de 
grupos sociais dominantes (...) no nível simbólico, 
apoia e propaga a ideologia legitimadora 
desde sociedade, sua interpretação de mundo 
e a posição que nele ocupam (DICKSON apud 
DAGNINO, BRANDÃO e NOVAES, 2004).

Ainda durante a década de 1980, enquanto o modelo 
tecnológico social ganhava espaço nas políticas latino-americanas, 
também estava em evidência no cenário internacional o avanço 
das políticas neoliberais, em ampla aplicação nos Estados 
Centrais, ela avançou gradativamente para os Estados Periféricos, 
levando consigo um dos seus pilares fundamentais, a Tecnologia 
Convencional, ainda resultante das ações mercadológicas de 
“oferta e demanda”, que passou a ser combatida através da 
Teoria da Inovação Social que situava entre atores e localidade 
um processo onde os atores em função de múltiplos critérios 
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produziriam um conhecimento que seria utilizado na própria 
localidade. 

A Inovação Social caracterizaria enquanto produto, o 
conhecimento, a forma de desenvolver a estrutura da ação, pois 
na Tecnologia Social não existe a transposição de um modelo 
produtivo para outro local sem considerar as especificidades da 
comunidade de origem e da comunidade de destino.

A ação dos atores com suas singularidades e em paralelo 
a isso a características da localidade são fatores de suma 
importância. Para que uma ação de inovação social seja aplicada 
é necessário um novo processo de análise profunda dos atores 
sociais envolvidos em uma nova comunidade, considerando 
elementos únicos daquele espaço (DAGNINO, 2014).

Compreendendo as relações entre os Estados centrais 
e os Estados periféricos, assim como o direcionando da TC do 
centro para a periferia sem considerar as especificidades locais, 
vislumbra-se a possibilidade da TS ser discutida como um elemento 
catalisador das potencialidades dentro do espaço periférico sem a 
necessidade de importar uma TC de um Estado de centro. Através 
dessa relação a TS ganha caráter de inovação social (DAGNINO e 
GOMES, 2002), como um processo que os atores em função de 
múltiplos critérios elaboram um conhecimento que será utilizado 
no próprio local, levando em consideração especificidades 
e potencialidades próprias daquele espaço historicamente 
construído.

O processo de inovação social engloba a ampla situação 
que abrange a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e 
a introdução dos novos métodos de gestão, para cumprir a 
totalidade das ações de análise da realidade local levando a 
um conjunto de conhecimentos que objetiva o crescimento dos 
arranjos produtivos locais que direciona-se para a satisfação das 
necessidades da comunidade em questão (HERRERA, 1995).

Toda a construção inovacionista no âmbito social tem no 
fundamento da pesquisa o processo de Adequação Sociotécnica 
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(AST), espaço que trabalha com a dimensão processual da TS, 
considerando que a Tecnologia Social é em si mesma uma 
construção social, um elemento político, e não somente um 
produto (DAGNINO, 2014). O sistema operacionalização da AST 
estruturam o sentido da sua existência quando possibilitam aos 
atores envolvidos na comunidade que as atividades de TS gerem 
a sustentabilidade do espaço, fornecendo uma alternativa viável 
perante as instituições convencionais.

O processo de AST não está direcionando somente para 
a leitura do processo científico e sua ressignificação através de 
instrumentos tecnológicos, esse processo também aborda os 
aspectos de caráter socioeconômico e ambiental provenientes 
de possíveis alterações realizadas em um período anterior a 
aplicação da TS. Torna-se necessário evidenciar que a construção 
desse processo pode abranger tanto áreas rurais quanto urbanas, 
visto que podemos considerar ações rurais como, por exemplo, 
as cooperativas agrícolas e também espaços urbanos através de 
Redes de Economia Solidárias (RES).

O processo de AST tem funcionalidade através da leitura 
compreensiva da comunidade a ser trabalhada, e também na 
compreensão das necessidades locais de acordo com as funções 
dos atores englobados na tarefa. Sendo possível concepções de 
AST de acordo com a necessidades local, partindo da modalidade 
mais simples até a elaboração mais complexa para aplicação de 
uma TS, Dagnino e Novaes (2003), apresentam sete modalidades 
de AST:

Uso – O simples uso da tecnologia (...) antes 
empregada (...), ou a adoção de TC, com a 
condição de que se altere a forma como se 
reparte o excedente (...)
Apropriação – concebida como um processo 
que tem como condição a propriedade coletiva 
dos meios de produção (...)
revitalização – significa não só o aumento 
da vida útil das máquinas e equipamentos, 
mas também ajustes, recondicionamento e 
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revitalização do maquinário (...)
Ajuste do processo de trabalho – implica a 
adaptação da organização do processo de 
trabalho à forma de propriedade coletiva dos 
meios de produção (...)
Alternativas tecnológicas – implica a percepção 
de que as modalidades anteriores (...) não 
são suficientes para dar conta da demanda 
(...) sendo necessário emprego de tecnologias 
alternativas à convencional.
Incorporação de conhecimento científico-
tecnológico existente - resulta do esgotamento 
do processo sistemático de busca de 
tecnologias e na percepção de que é necessário 
a incorporação à produção de conhecimento 
científico-tecnológico (...)
Incorporação de conhecimento científico-
tecnológico novo – resultado do esgotamento do 
processo de inovação (...) Atividades associadas 
a esta modalidade são processos de inovação de 
tipo radical que tendem a demandar o concurso 
de centros de pesquisa e desenvolvimento ou 
universidades.

Através da estrutura das modalidades de AST torna-se 
possível observar uma relação próxima do cenário educacional 
brasileiro, espaço onde as discussões referentes a CTS estão 
fundamentalmente presentes no âmbito do ensino superior e dos 
sistemas de pós-graduação, reflexo dos desdobramentos da CTS 
na educação brasileira oriundos da década de 1980, assim como 
ocorreu neste período nos demais países latino-americanos, 
conforme a articulação entre CTS e as políticas de organização 
dessas nações (HERRERA, 1995). Porém ainda são carentes as 
políticas de CTS  direcionadas a educação básica, tornando-se 
um elemento que dificulta a apropriação das relações de ciência, 
tecnologia e sociedade, pela comunidade escolar brasileira (AULER, 
2007) espaço adequado a essa discussão que possibilitaria um 
discurso entre Tecnologia Social e a formação do estudante.
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consiDErAçõEs FinAis

A relação educacional fortalece, e posteriormente sustenta 
o desenvolvimento de famílias, comunidades, cidades ou nações, 
estar compreendendo o funcionamento da sociedade enquanto 
rede de interdependência, e o desenvolvimento da ciência e 
tecnologia enquanto instrumentalização decorrente do processo 
educacional tem fundamental importância no crescimento do 
bem estar social.

A análise da sociedade enquanto rede possibilita ao 
indivíduo vislumbrar que fatores como a produção em larga 
escala, o consumo desenfreado ou a poluição, tem resultado 
direto na sua vivência cotidiana.

Enquanto o desenvolvimento da ciência e tecnologia 
decorrente do processo educacional oferece ao indivíduo a 
possibilidade de interagir plenamente no âmbito social, sendo 
conhecer dos interesses por vezes ocultos por detrás de 
propagandas elaboradas por experientes agências de marketing 
para multinacionais ou o próprio governo local.

O cidadão que compreende o olhar CTS, não observa o 
panorama enquanto estruturas desligadas, este direciona a sua 
participação no âmbito social de forma crítica, deixando para trás 
a ideia de que a ciência e tecnologia são estruturas lineares.

A carência de políticas de CTS direcionadas a educação 
básica no sistema educacional brasileiro trava o processo de 
apropriação dessas relações a camada populacional que mais 
será beneficiada com esse modelo. Deste modo o processo de 
institucionalização da CTS tem a necessidade de propagar e 
visar a inserção dessa discussão no âmbito da educação básica, 
possibilitando inclusive um método de contextualização do saber 
historicamente discutido nos estabelecimentos de ensino.

A possibilidade de compreender que o saber dialogado 
nas áreas de ciências exatas, ciências humanas e linguagens 
não está desligado da vivência cotidiano fora das salas de aula, 
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ele existe de forma intrínseca no meio em que vivemos, e a 
possibilidade de observar essas relações no próprio espaço de 
convivência apresenta a condição de emancipação ao estudante.
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INTERVENÇÃO DOCENTE E CONDIÇÕES DE 
POSSIBILIDADE DA ESCRITA ACADÊMICA

Ana Beatriz Silva Brandão de Souza1

Elaine de Moraes Santos2

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

“[…] As estruturas estratégicas constitutivas da 
escrita acadêmica, subscritas à objetividade do 
texto científico, imputam àquele que se inicia 
nessa prática uma contradição que consiste na 
necessidade de se colocar no texto para dizer e, 
ao mesmo tempo, se afastar para poder dizer. 
Disso, o sujeito, na posição aluno-universitário, 
se vê entre o medo de plagiar e o medo de não 
ter nada a dizer”. (BRAGA, 2015, p. 127)

consiDErAçõEs iniciAis

Se os diferentes papéis ocupados nas relações de ensino 
e aprendizagem existentes em um curso de licenciatura fossem 
representados em uma pirâmide, vemos que os universitários 
acabariam por ocupar a base. Podemos dizer ainda que, se essa 
representação fosse pensada no âmbito dos processos inerentes 
à autoria no meio social da carreira acadêmica, as discussões 
que permeiam o que é ser autor ganhariam mais densidade 
quando vistas do ponto de vista do aluno, uma vez que a “base” 
frequentemente se perde quando se trata de ter ou assumir 
uma voz, criando, assim, o hábito e a necessidade de falar pelo 
agrupamento de citações. 

Nesse viés, fazem-se cada vez mais indispensáveis 
1  Acadêmica do curso de Letras Português e Espanhol da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, voluntária de pesquisa PIBIC afiliada ao Grupo de Pesquisa SuDiC - Corpo, 
Surdez e Discursividades (político)midiáticas - CNPq. E-mail: anabeatrizsbs19@gmail.com; 
2  Professora do Mestrado em Estudos de Linguagens da Faculdade de Artes, Letras e Co-
municação na Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e líder do 
Grupo de Pesquisa SuDiC/CNPq. E-mail: proflainemoraes2@gmail.com.
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estudos que explorem a relação entre o graduando e suas 
práticas de escrita nos cursos de formação inicial. Desde cedo, 
no percurso da educação básica, especialmente na escola pública, 
muitas crianças se acostumam a copiar na íntegra textos de 
livros, apostilas e afins para entregar resumos ou resenhas como 
trabalho bimestral, entretanto, no contexto do ensino superior, 
já no 1º semestre, o estudante precisa sair do lugar comum em 
função de uma nova ordem discursiva, a qual requer autonomia e 
criação do aluno-autor. 

Na universidade, a resenha é um gênero bastante 
solicitado e que demanda postura de escrita distinta3: de apenas 
reprodutor de modelos textuais para o lugar de sujeito que analisa 
criticamente uma obra. A representatividade da problemática 
chamou nossa atenção e resultou neste texto4, cujo objetivo é 
analisar como se deu esse processo no 1º semestre dos cursos 
de Letras da UFMS, na disciplina5 de LPTC - Leitura e Produção de 
Textos Científicos I. 

Para tanto, inicialmente, discutiremos a relação entre 
escrita acadêmica e autoria de ingressantes no ensino superior, 
situando, na sequência, o trabalho com o gênero resenha 
acadêmico-crítica a partir de intervenção docente. O gesto de 
interpretação do corpus e as reflexões acerca de temáticas 
subjacentes são orientados pela Análise do Discurso de linha 
francesa.

3  Embora saibamos que existe uma tendência crescente em promover o engessamento 
da resenha crítica –uma prática que também se configura na reprodução de padrões de 
escrita.
4  Sob a orientação da Profa Dra. Elaine Moraes, o plano de trabalho “Escrita acadêmi-
co-científica e produção da subjetividade em práticas letradas” é desenvolvido por Ana 
Beatriz Brandão em PIBIC voluntário. Dele nasceu o recorte apresentado no IV Sedisc e 
sistematizado para este capítulo.
5  A disciplina foi ofertada em 2018, na modalidade presencial, para duas habilitações do 
curso de licenciatura: Letras Português e Espanhol; Letras Português e Inglês.
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1 AuToriA nA EscriTA AcADêMicA

Observada e reconhecida enquanto atividade complexa, a 
escrita acadêmica vem sendo definida como uma prática situada, 
dadas as suas especificidades: finalidade científica, relação com 
conceitos e métodos, filiação à vertente teórica, apresentação 
de resultados, hipóteses, análises, justificativas, objetivos e 
normalização. No bojo desse arsenal, é que reside o primeiro 
desafio a ser enfrentado no ensino superior, pois comumente o 
ingressante não domina gêneros que circulam no entremeio de 
tal espaço. 

Segundo Barzotto (2014) e Alves e Moura (2016), a leitura 
e a escrita desenvolvidas na universidade, como manifestação 
da produção de conhecimentos, podem ser observadas de duas 
maneiras: i) produto indispensável ao sistema avaliativo de uma 
disciplina; ii) oportunidade de aprimoramento na área e primeiro 
movimento de autoria na defesa de ponto de vista (teórico).

Devido ao fato de muitos alunos demonstrarem 
dificuldade em trabalhos acadêmicos, professores do ensino 
superior frequentemente se queixam “de que o estudante 
universitário [...] não sabe ler e escrever”6 (BRITTO, 2003, p. 175). 
A nosso ver, entretanto, a questão é discutível e deve ser pensada 
a partir do que se considera esse saber. Os alunos entram com a 
capacidade para as duas modalidades, todavia nem sempre são 
letrados, quanto ao modelo de produção comum e esperado nas/
pelas Instituições de Ensino Superior (IES). 

Visto que a escrita deixa de representar habilidade 
imutável e intrínseca aos alunos, ganhando o estatuto de prática 
social e, portanto, produtora de efeitos de sentidos distintos, as 
dificuldades no trato com o discurso acadêmico estão nas (im)
possibilidades de aprender quando o gênero pressupõe: uso 
de normas específicas, acionamento do quadro adequado de 
referências, interpretação de conclusões do texto-base, entre 
6 Ou seja, não se mostram capazes de produzir determinados gêneros textuais trabalha-
dos na academia.
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outros procedimentos analíticos comuns à produção de resenhas. 
Configurando forma de comunicação exclusiva entre 

participantes de determinada construção social de significados, 
a escrita faz parte da constituição de uma identidade social a 
partir do momento em que o discurso acadêmico é em si também 
um movimento de análise. Para Foucault (1997), o autor não é 
somente responsável pelo material desenvolvido, mas pelos 
sentidos a que as escrituras poderão se vincular, criando uma 
infinidade de possibilidades de diversos discursos. Sendo assim, 
aquilo que o autor coloca no papel pode ser interpretado para 
além dos recursos expressos no dizer, ou seja, ao criar uma obra, 
ela se torna base para o encaixe com outros textos. 

Segundo Braga (2015), até a chegada à academia, o aluno 
era posto em condições da escrita nas quais sua dizibilidade 
resultava de argumentos na tomada de posição daquele que 
disserta, por exemplo. No Brasil, a partir do 9º ano, estudantes 
são treinados, em sua maioria, para escrever nos moldes da 
redação requerida pelo ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, 
instrumento avaliativo preponderante ao ingresso no ensino 
superior. Basicamente, o exame cobra a elaboração de uma única 
estrutura: o texto dissertativo-argumentativo. 

A dissertação consiste em uma tipologia que requer 
o levantamento ou a refutação de uma tese, com sustentação 
em argumentos do aluno e sem que haja a necessidade de citar 
algum autor. Quando ingressa no ensino superior, entretanto, o 
discente é convocado a aderir ao estilo impessoal e mais objetivo 
a fim de assegurar a instauração da cientificidade, mas também 
é incentivado a apresentar o diálogo com teóricos de referência 
na área.  Assim, o trabalho básico e necessário na formação 
universitária deve permitir o desenvolvimento do estudante em 
relação à consciência crítica da linguagem e ao discurso como uma 
forma de realização do fazer acadêmico intelectual e socialmente 
em voga na escrita. 
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2 RESENHA CRÍTICA E OS PROCESSOS DE REESCRITA/
RETEXTUALIZAçãO

Na universidade, a resenha pode ser considerada um 
dos gêneros mais requisitados. Além de descrever o conteúdo 
lido, trata-se de produzir um texto que apresenta/avalia objetos 
e articula, nesse movimento, o diálogo com outros teóricos, de 
forma a permitir questionamentos e reflexões variados por parte 
do leitor. 

Para alunos de Letras, saber resenhar é uma habilidade 
fundamental a ser trabalhada durante o período da graduação 
principalmente pelo acionamento de recursos que destaquem 
destrezas de cunhos cognitivo e discursivo. Atendendo aos 
propósitos comunicativos do gênero, o resenhista deve conhecer o 
assunto e estabelecer as devidas conexões exteriores, com atenção 
para as propriedades textuais usadas na obra em avaliação, bem 
como exercendo a capacidade da síntese, interpretação e crítica. 

Independente do engessamento comum ao gênero e 
embora o indivíduo seja coparticipante do discurso expresso 
no texto resenhado (SILVA, 2009), outro aspecto fundamental à 
escrita de resenhas é a criação de um efeito de “autonomia”, ou 
seja, ao mesmo tempo em que mobiliza suas ideias na elaboração 
da crítica, sem ficar preso unicamente ao uso de citações, também 
é necessária a fidelidade ao conteúdo do texto-base. Por essa 
razão, aprender a analisar os recursos linguísticos das obras que 
lê e da sua própria produção faz com que fique mais clara aos 
estudantes a percepção quanto aos sentidos possíveis, quanto ao 
nível adequado de subjetividade do dizer ou quanto à necessidade 
de se aprofundar em alguns temas. 

Na resenha acadêmica, a apresentação do texto-fonte 
se dá pela predominância de sequências descritivas (MOTTA-
ROTH; HENDGES, 2010) que vão orientar quem lê em relação 
à forma com que foi tratado o conteúdo. Então, ao ministrar 
uma disciplina introdutória, como LPTC I, é necessário destacar 
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o domínio de gêneros acadêmico-científicos como parte das 
habilidades comuns às práticas letradas cobradas no dia-a-dia do 
aluno dentro da universidade.

Em relação às operações linguístico-discursivas, Silva 
(2009, p. 4) salienta que “a elaboração da resenha engloba os 
mecanismos de textualização (conexão e segmentação das partes 
do texto, coesão nominal e verbal); os mecanismos enunciativos 
(de inserção de vozes); as modalizações e as escolhas lexicais”. 
Para cumprir as operações mencionadas pela autora, o aluno 
deve mediar o exercício da sua função de autor sem perder de 
vista características elementares do gênero. 

Diante das tradicionais dificuldades que graduandos do 1º 
semestre apresentam em produzir gêneros tipicamente da esfera 
acadêmica, no plano de ensino previamente estabelecido pela 
professora, a adoção das práticas de reescrita e retextualização 
como metodologias de ensino-aprendizagem visava permitir 
aprimoramento tanto do fazer-se autor quanto da reflexão acerca 
da própria escrita. 

Assim, cada 1ª versão da resenha ganhou intervenções 
docentes, como forma de mediação didática que Suassuna (2014) 
chama de relação de interatividade. Nessa direção, concordamos 
que o papel da correção do professor não é apenas identificar 
falhas na escrita, mas ser um “propiciador e facilitador da reflexão, 
na medida em que permite que o redator (aluno) seja exposto à 
interpretação do outro, passando a compreender melhor como 
seu discurso está sendo lido” (SUASSUNA, 2014, p. 119). 

De acordo com Fernandes (2009), a refacção permite 
uma análise mais profunda das estratégias que o próprio aluno 
está usando, tornando o distanciamento inicial e a volta à escrita 
capacidades fundamentais de aprendizagem. Na revisão feita 
por outra pessoa, entendemos que as mudanças sugeridas nem 
sempre mantêm coerência com o propósito do resenhista, e sim 
com o que esse revisor compreende por suas representações.

Em suma, o aluno-autor, ao analisar e revisar seu texto, 
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torna-se seu próprio leitor, acionando, de certo modo, o que 
Orlandi (2005, p. 60) denomina por efeito-leitor. Nas palavras da 
autora, “[...] se temos, de um lado, a função-autor como unidade 
de sentido formulado em função de uma imagem de leitor virtual, 
temos, de outro, o efeito-leitor como unidade (imaginária) de um 
sentido lido”.

Podemos dizer, então, que, do diálogo entre a função-
autor e o efeito-leitor, a produção de resenhas na academia 
se edifica no já-dito do texto-base, assim como no das teorias 
retomadas para o processo de avaliação. Entretanto, quando o 
sujeito coloca o seu “eu” dentro do texto, ele pode, além de se 
posicionar ao longo de sua escrita, modificar e/ou acrescentar 
elementos que identificarão sua produção, em especial com 
o apoio das intervenções que antecedem a elaboração de uma 
segunda versão.

Pensando no cerne de tal processo, Matencio (2002) 
sugere como mais pertinente implementar a atividade de 
retextualização para inserção de quem recém entra em contato 
com práticas acadêmicas. A autora também tece crítica ao uso 
da reescrita, sugerindo limitações quando a prática impede o 
aluno de revisar argumentos e fazer novas escolhas. A nosso ver, 
o caráter limitador da reescrita depende de como o procedimento 
é orientado. Reescrever um texto, aprimorando estratégias 
discursivas e encadeamentos semânticos, sem se restringir à 
adequação de requisitos formais, é um exercício que pode e tende 
a favorecer a ampliação de escopo do graduando.

A retextualização também assume espaço privilegiado na 
proposta de Marquesi (2014) na medida em que abre perspectivas 
para integrar atividades de leitura e escrita. Para ela, trata-se 
de propiciar ao estudante experiências de autoaprendizagem 
seguindo os seguintes passos: i) leitura; ii) escrita; iii) reflexão; 
iv) reescrita. É importante destacar que a reescrita pode estar 
voltada para diversos âmbitos. Neste caso, procura-se considerar 
para além dos aspectos gramaticais, partindo da visão do 
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aluno-autor em relação a posicionamentos assumidos, clareza 
das ideias e pertinência na escolha dos recursos.  De qualquer 
forma, na promoção de letramento acadêmico, seja por reescrita 
ou retextualização, um texto sempre pode ganhar novos sentidos 
e estrutura distinta, aprimorando-se e não se permitindo fechar, 
sobretudo devido às inúmeras possibilidades de circulação das 
ideias.
 
3 gEsTos DE AnÁlisE  

As relações de ordem social com o discurso (acadêmico ou 
não) são determinantes quando se pensa o modo como saberes 
e poderes dão sustentação e promovem o funcionamento da 
ciência no ambiente universitário. Refletir a respeito da inserção 
discente no feixe de articulações que circunda diferentes etapas 
da vida acadêmica é, então, situar cada prática discursiva e 
contexto educativo em suas condições de possibilidade, como “[...] 
aquilo que dá lugar à série aleatória de acontecimentos e fixa sua 
fronteira” (FOUCAULT, 2010, p. 53). Assim sendo, para analisar a 
experiência desenvolvida, centraremos esforços em considerar 
a historicidade de fatos, eventos, sujeitos envolvidos e recursos 
disponíveis. 

Ofertada até 2018 no primeiro semestre para os cursos 
de Letras da UFMS, LPTC I toma como objeto o trabalho com 
gêneros textuais acadêmicos (resenha e resumo), especificidades 
dos processos de reescrita e retextualização e aprimoramentos 
das competências linguístico-discursivas de ler, produzir e analisar 
textos científicos.  Metodologicamente, o empreendimento 
didático decorre da articulação entre aulas expositivas, exercícios 
de análise textual, elaboração individual de resumos e resenhas, 
discussão coletiva de partes do gênero discursivo em foco, 
refacção dos textos corrigidos e encontros de orientação, em 
horário adicional. 

Excepcionalmente no semestre em questão, os 
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conteúdos do componente curricular tiveram desenvolvimento 
em quatro módulos. Em função de a docente de LPTC I não ter 
voltado da licença-saúde até o início do período letivo, nos três 
primeiros, seis professores da área foram designados para atuar 
na disciplina, ficando um módulo no inglês ou no espanhol sob 
a responsabilidade de cada um. Com o término do afastamento, 
a professora desenvolveu o módulo resenha no decurso das 
últimas seis semanas de aula nas duas habilitações.

O destaque às especificidades do contexto é fundamental 
à nossa reflexão, pois se é fato indiscutível que docentes do 
ensino superior são submetidos a um acúmulo de atividades 
de ensino, pesquisa e extensão que implicam diretamente nas 
condições de saúde, é igualmente preocupante as dificuldades 
enfrentadas por IES quando é necessário substituir professores 
em caso de licença. A impossibilidade de contratação, o tempo 
necessário à tramitação e a falta de profissionais qualificados em 
algumas áreas são parte dos contornos que criaram o cenário 
experienciado pelos alunos em 2018. 

Solidários ao afastamento da docente e à necessidade de 
que as turmas não fossem prejudicadas, os colegas mencionados 
escolheram um módulo e desenvolveram encontros relativos à 
carga horária correspondente. A experiência teve como resultado 
positivo o contato dos discentes com diferentes estratégias 
didáticas, mas o caráter pontual de cada módulo também trouxe 
dificuldades à percepção do perfil de escrita da turma, bem como 
ao cumprimento de atividades mais voltadas à avaliação contínua. 

É no limiar de tais condições que o módulo resenha foi 
desenvolvido. Primeiramente, a professora procurou tomar 
conhecimento do percurso seguido por cada antecessor e 
promoveu encontro de ambientação, amarrando discussões 
e textos lidos. Para inserção no gênero, a escolha da docente 
foi, além de orientar o estudo de suas especificidades, analisar 
coletivamente resenhas publicadas em periódicos qualificados, 
destacando estratégias, conteúdos e diálogos realizados. Como 
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produção do módulo, a obra escolhida foi um artigo-capítulo de 
Gallo e Romão (2011) que, na perspectiva discursiva, faz emergir 
aspectos relevantes acerca de temas contemplados na introdução 
ao módulo: a relação do corpo e o discurso quando se trata da 
materialidade digital no mundo contemporâneo. 

No plano de ensino, a escrita e a refacção da resenha 
eram instrumentos avaliativos já previstos, então, após analisar 
trabalhos entregues, a professora fez a devolutiva com a 
introdução de apontamentos pelo uso da função “revisão” do 
Word. Ao longo de todo o corpo da resenha, portanto, comentários 
laterais garantiram explicações mais formais, grifos coloridos 
identificaram repetições desnecessárias, além da inserção de 
explicações por parágrafo e da apresentação de um comentário-
síntese, na última página, sumarizando a avaliação recebida, 
sobretudo no que diz respeito ao conteúdo, aos aspectos teóricos 
e à relação entre escrita e especificidades do gênero. 

Enquanto recorte do arquivo formado por 58 resenhas, 
situaremos a relação entre o ingressante e seu desempenho, 
observando dois exemplos de parágrafos introdutórios, versões 1 
e 2. Delas, podemos esboçar parte dos movimentos regulares nas 
produções desenvolvidas pelas duas turmas. Como motivação 
para a escolha do parágrafo inicial, destaca-se o empreendimento 
dos alunos na introdução e na conclusão dos textos – partes com 
características bastante típicas e extremamente exploradas nos 
manuais sobre resenha crítica. 

Na primeira Sequência Discursiva (SD) que selecionamos, 
o aluno indica, implicitamente, sua forma de considerar a 
importância da temática já no parágrafo introdutório, mas, no 
que diz respeito às especificidades do gênero, não utiliza aspas, 
nem verbos de elocução e outros elementos que poderiam 
garantir a tais reflexões a real autoria: Gallo e Romão (2011). Além 
de ter apresentado a temática usando modelo muito adotado em 
textos dissertativos, no aspecto formal, o parágrafo apresenta 
problemas gramaticais, de textualidade, de normalização e deslize 
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no emprego de termo no que diz respeito à perspectiva teórica do 
texto resenhado. Tais aspectos são destacados nos apontamentos 
de intervenção docente, conforme figura 1, a seguir:

Figura 1 – Parágrafo introdutório A: primeira versão

Fonte: print elaborado pelas autoras

Mais voltado ao conteúdo em si e às estratégias discursivas 
acionadas, o trecho em verde, disposto depois do parágrafo em 
correção, contempla acertos e questões passíveis de refinamento: 
importância de indicar sobrenome das autoras e ano do texto-
base, de um lado; valorização da estratégia adotada para situar 
composição organizacional e filiação teórica do texto resenhado, 
de outro. 

O conjunto de apontamentos, laterais e de parágrafo, 
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representa o tipo de feedback bastante utilizado na devolutiva 
das resenhas. O que observamos, no geral, é um baixo grau na 
tipificação do discurso acadêmico, no qual o discente assumiu 
completa responsabilidade na articulação das informações do 
texto sem se preocupar com indicação de fonte. Em contraponto, 
há resenhas em que a presença do aluno dentro da regularidade 
do modelo a ser seguido revela a autoria em pequenos 
movimentos analíticos, conforme podemos ver na próxima 
sequência discursiva. 

Figura 2 - Parágrafo introdutório B: primeira versão 

Fonte: print elaborado pelas autoras

No trecho apresentado na figura 2, o aluno utilizou 
estratégia pertinente e tradicional, apresentando o título, os dados 
de autoria e a temática ainda no primeiro período da introdução. 
Além disso, situou, na sequência, como a preocupação com esse 
processo levou Gallo e Romão (2011) a problematizar a temática. 
Em relação ao gênero, ele apreendeu de maneira adequada a sua 
escrita, apenas cometendo alguns lapsos de normalização ou de 
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ordem gramatical. 
As intervenções realizadas mostraram aos alunos 

qualidades e equívocos de suas produções destacando a forma 
com que articularam os elementos do/no texto. Depois da 
devolutiva das resenhas, a professora sugeriu que realizassem 
a segunda versão a partir dos apontamentos, passando pelo 
processo de reescrita e/ou retextualização. Em função do curto 
prazo destinado ao último módulo, a refacção deixou de fazer 
parte do processo avaliativo, tornando-se escolha do discente 
realizá-la ou não.

Infelizmente, levando em conta o contexto de oferta da 
disciplina, houve pouca adesão dos alunos à oportunidade de 
refazer a resenha à luz das correções recebidas, embora em outros 
semestres a tendência tenha sido distinta: na maioria dos casos, 
a refacção configurou parte preponderante no desempenho das 
turmas. Além disso, os movimentos realizados na segunda versão 
ressaltam uma problemática que requer nosso olhar ao papel do 
letramento acadêmico no que diz respeito à inserção de sujeitos 
na ordem discursiva da escrita acadêmica. Para analisarmos, 
trouxemos parágrafos da segunda versão entregues pelos 
mesmos alunos dos exemplos anteriores.  

Figura 3 – Parágrafo introdutório A: segunda versão

Fonte: print elaborado pelas autoras

Na segunda versão da SD I, figura 3, em atendimento 
às intervenções docentes de correção, o aluno explicita parte 
da composição organizacional do texto-base, exibindo a 
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autoria e o título, e indica o embasamento teórico que subjaz 
o empreendimento conceitual das pesquisadoras – a teoria 
discursiva de Michel Pêcheux. No último período da introdução, 
o estudante ainda exerce seu papel de resenhista e autor da 
sua escrita, apresentando avaliação quanto à importância da 
articulação entre a teoria e o tema proposto por Gallo e Romão 
(2011) – corpo, língua e rede eletrônica.

Percebemos, então, que o aluno realiza pequenas 
alterações que dizem respeito às normas do gênero, tanto quanto 
insere sua análise sobre como as autoras trabalham no texto-
base. Ainda que as mudanças sejam pontuais, há casos em que 
o discente somente adere às sugestões dadas nas intervenções 
da professora, ou seja, sem adicionar conteúdo novo ou alguma 
estratégia que seja fruto de seu papel enquanto efeito-leitor, ou 
seja, enquanto fruto de uma reflexão própria.

 Figura 4 – Parágrafo introdutório B: segunda versão

Fonte: print elaborado pelas autoras

Na figura 4, podemos observar que, como não havia 
equívoco relacionado ao gênero na 1ª versão, o aluno unicamente 
alterou problemas de cunho gramatical, reposicionando uma 
oração no período, trocando a letra maiúscula por minúscula 
no título do texto-base e modificando palavra sugerida nos 
comentários laterais para promover a coesão lexical e eliminar a 
repetição questionada pela professora.

Apesar de a análise ter explicitado o quanto as 
intervenções docentes fizeram reverberar uma nova escrita na 
refacção, o importante é não perder de vista que todo texto, 
como diz Grigoletto (2011), é em si constituído por buracos – o 
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que justifica nossa ênfase na importância do aprimoramento 
constante, tanto do fazer-se autor, quanto da reflexão acerca do 
próprio desempenho linguístico-discursivo. 

De maneira geral, realizando um batimento entre as 
duas versões, nossas análises prévias pressupunham ocorrência 
de retextualização em casos como o apresentado na figura 3. 
Em um refinamento do dispositivo analítico, todavia, chegamos 
à conclusão de que as reformulações entregues pelos discentes 
configuram percursos de reescrita. Para Matencio (2002, p. 111), 
retextualizar não se restringe à criação do novo a partir de um 
texto-base, mas presume que “essa atividade envolve tanto 
relações entre gêneros e textos – o fenômeno da intertextualidade 
– quanto relações entre discursos – a interdiscursividade”. 

Entendemos, pois, que como retextualização os 
parágrafos poderiam sinalizar significativas mudanças de 
propósito, nas quais caberia a troca de perspectiva no olhar 
destinado às considerações teórico-analíticas empreendidas no 
texto-base ou de forma a lançar dimensões conceituais diferentes, 
entre outras alterações. Associados ao processo de produção 
de texto, as alterações realizadas predominantemente pelos 
discentes mobilizam apenas trechos de sua produção inicial. 
Tendo em vista esse movimento, nos parágrafos das resenhas 
selecionadas, deparamo-nos com a capacidade dos discentes 
de reafirmação do conteúdo discutido no texto-base, com suas 
avaliações no que tange à importância da temática discutida 
pelas autoras. No aspecto formal, observamos a qualidade 
dos encadeamentos desenvolvidos e ampliação na forma de 
estabelecer retomadas ou articulações do ponto de vista da 
coesão e da coerência.

consiDErAçõEs FinAis

Em nossa análise, as primeiras versões elaboradas pelos 
alunos apresentaram lacunas significativas no que se refere 
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ao gênero acadêmico e aos elementos linguístico-discursivos 
mobilizados. Já na reescrita, a inserção na ordem discursiva 
(FOUCAULT, 2010) do se fazer autor e o manuseio de estruturas 
distintas para a discussão tomaram força. Os resultados situam a 
intervenção docente como metodologia pertinente à circulação de 
saberes dentro da universidade, em especial pelos movimentos 
autorais promovidos e a partir dos apontamentos que orientam as 
condições de possibilidade para os diálogos com outras leituras. 

O desenvolvimento de textos científicos faz parte de 
um processo que insere efetivamente o aluno na comunidade 
universitária, porém, para que tenha sucesso, é necessário 
que o discente consiga equilibrar sua manifestação de autoria, 
acionando memórias, sentidos, vivências e leituras que constituem 
o sujeito, mas sem que se disperse das características inerentes 
ao gênero trabalhado. No entremeio de como são produzidas 
práticas discursivas acadêmicas, no sentido foucaultiano, ser 
autor é representar-se autor, é se sentir responsável pelo que 
produz, ainda que seja preciso render-se ao engessamento do 
gênero e figurar enquanto sujeito pertencente à base da pirâmide 
universitária. 

rEFErênciAs

ALVES, M. F.; MOURA, L. de O. B. M. de. A escrita de artigo 
acadêmico na universidade: autoria x plágio. Ilha do Desterro, 
Florianópolis, v. 69, n. 3, 2016.

BARZOTTO, V. H. O que tem de diferente em um texto produzido 
na universidade? Começando pela área de Letras. In: ______. [et 
al]. Leitura, escrita e pesquisa em Letras: análise do discurso de 
textos acadêmicos. São Paulo: Mercado de Letras, 2014.

BRAGA, S. O sujeito submetido à língua escrita sob o viés dos 



564

gêneros acadêmicos: é possível ser autor na posição-sujeito 
aluno-universitário? In: FLORES, G. G. B.; NECKEL, N. R. M.; GALLO, 
S. M. L. (Orgs.). Análise de Discurso em Rede: Cultura e Mídia. 
Campinas, SP: Pontes Editores, 2015.

BRITTO, L. P. L. Leitura e escrita de estudantes universitários. 
In: ______. Contra o consenso: cultura, escrita, educação e 
participação. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2003.

FERNANDES, E. M. da F. A escrita e a reescrita: os gestos da função-
autor-leitor. In: INDURSKY, F.; FERREIRA, M. C. L.; MITTMANN, S. o 
discurso na contemporaneidade: materialidades e fronteiras. 1 
Ed. São Carlos, 2009.

FOUCAULT, M. A ordem do discurso. Trad. Laura Fraga de Almeida 
Sampaio. 20. Ed. São Paulo: Edições Loyola, 2010.

______. O que é um autor? 3. Ed. Trad. Antônio Fernando Cascais 
e Eduardo Cordeiro. Veja: Passagens, 1997. 

GALLO, S. L.; ROMÃO, L. M. S. Corpo e(em) discurso na rede. In: 
ROMÃO, L.; GALLI, F. C. S. (Org.). Rede Eletrônica: sentidos e(m) 
movimento. São Carlos: Pedro e João Editores, 2011.

GRIGOLETTO, M. Lições de modelo: a escrita que engessa e a que 
mobiliza. In: RIOFFI, C. R.; BARZOTTO, V. H. O inferno da escrita: 
produção escrita e psicanálise. Campinas-SP: Mercado de Letras, 
2011.

MATENCIO, M. de L. M. Atividades de (re)textualização em 
práticas acadêmicas: um estudo do gênero resumo. Scripta, Belo 
Horizonte, v. 6, n. 11, 2002.

MARQUESI, S. C. Escrita e reescrita de textos no ensino médio. In: 



565

ELIAS, V. M. Ensino de Língua Portuguesa: oralidade, escrita e 
leitura. 1 Ed. São Paulo: Contexto, 2014.

MOTTA-ROTH, D.; HENDGES, G. R. H.  Produção textual na 
universidade. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.

ORLANDI, E. P. Discurso e Texto: formulação e circulação dos 
sentidos. 2. ed. Campinas: Pontes, 2005.

SILVA, A. V. L. da. Produção de resenhas acadêmicas: os recursos 
linguísticos e a apropriação do gênero. Caxias do Sul: RS, 2009.

SUASSUNA, L. Avaliação e reescrita de textos escolares: a mediação 
do professor. In: ELIAS, V. M. Ensino de Língua Portuguesa: 
oralidade, escrita e leitura. 1 Ed. São Paulo: Contexto, 2014.



566

AS IMPOSSIBILIDADES DE AUTORIA NO ARTIGO DE 
OPINIÃO PRODUZIDO NO VESTIBULAR

Cíntia Bicudo1

Universidade Estadual de Maringá 

consiDErAçõEs iniciAis

A noção de condições de produção, para a AD, é bastante 
produtiva, na medida em que possibilita pensarmos o sentido 
como processo histórico, isto é, tal conceito abre espaços para 
nos perguntarmos pelas condições histórico-sociais nas quais as 
redações foram produzidas.

Pêcheux elaborou o conceito de condições de produção 
do discurso, “que remete à noção de conjuntura e que, por essa 
via, abre espaço para a aparição das noções de acontecimento 
discursivo e equívoco [...]” (AMARAL; FONTANA, 2015, p. 37). 
Orlandi (2015), por sua vez, classifica as condições de produção 
em dois grupos, a saber: 1.º) as condições de produção ligadas 
ao contexto imediato, que se referem às circunstâncias da 
enunciação (Quem fala? Para quem fala? Como fala? Quando fala? 
Onde o dizer circula?); 2.º) as condições de produção amplas, as 
quais incluem o contexto sócio-histórico e ideológico.

As condições de produção amplas dão início à nossa 
discussão, ao tomarmos, por base, o conceito estabilizado de 
‘universidade’ que constitui o nosso imaginário discursivo na seção 
O Ensino Superior. Na sequência, apresentaremos as condições de 
produção imediatas relativas ao vestibular, na seção A redação 
no vestibular da UEm. Por último, na seção As redações zeradas 
no vestibular, analisamos 20 redações que foram zeradas pela 
Comissão Central do Vestibular Unificado (CVU) do gênero Artigo 

1  Mestranda na linha de pesquisa ensino-aprendizagem de línguas da Universidade Estad-
ual de Maringá (UEM). Endereço eletrônico: cintia.bicudo@hotmail.com.
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de opinião do vestibular de inverno de 2016, a fim de investigar as 
(im)possibilidades da autoria do sujeito-candidato no contexto do 
vestibular da Universidade Estadual de Maringá (UEM).

1 o Ensino supErior

Com a Revolução Francesa, o poder passou da aristocracia 
feudal para a burguesia capitalista-comercial, consequentemente, 
o aparelho ideológico2 igreja foi substituído pelo escolar. A escola, 
assim como outros aparelhos, ensina “[...] saberes práticos mas 
em moldes que asseguram a sujeição à ideologia dominante ou o 
manejo da prática desta” (ALTHUSSER, 1980, p. 22). A escola utiliza 
a ação pedagógica para propagar um arbitrário cultural dominante 
por meio de uma língua professoral, ou seja, os professores 
ensinam a cultura dominante para os alunos como se a escolha 
por aquele conteúdo fosse neutra (BOURDIEU; PASSERON, 2008). 

O currículo escolar é visto como neutro, mas “[...] o que 
chamamos de história geral é sempre a de alguns povos ou países. 
Nunca de outros. Porque foi decidido que a França vale mais que 
a Angola” (BARROS FILHO; MEUCCI, 2014, p. 185). Percebemos 
que certos saberes são consagrados em detrimento de outros; 
nesse processo, apagam-se esses outros saberes.

Bourdieu e Passeron (2008, p. 251) explicam que “[...] a 
Escola tem apenas por função assegurar a sucessão discreta a 
direitos de burguesia que não poderiam mais se transmitir de 
uma maneira direta e declarada”; assim, os privilegiados não 
aparecem como privilegiados.

Ora, é através da aprendizagem de alguns 
saberes práticos (savoir-faire) envolvidos 
na inculcação massiva da ideologia da 
classe dominante, que são em grande parte 
reproduzidas as relações de produção de 

2  Os aparelhos ideológicos são instituições que asseguram a reprodução da força de tra-
balho qualificado. Entre 1930 e 1960, no Brasil, passou por “[...] uma transição caracteri-
zada pela aceleração do modo capitalista de produção, o que ocasionou transformações 
superestruturais, notadamente no aparelho escolar” (BITTAR; BITTAR, 2012, p. 2).
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uma formação social capitalista, isto é, as 
relações de explorados com exploradores e de 
exploradores com explorados. Os mecanismos 
que reproduzem este resultado vital para o 
regime capitalista são naturalmente envolvidos 
e dissimulados por uma ideologia da Escola 
[...] uma ideologia que representa a Escola 
como um meio neutro, desprovido de ideologia 
(ALTHUSSER, 1980, p. 66).

 A escola consegue “[...] convencer os deserdados que 
eles devem seu destino escolar e social à sua ausência de dons ou 
de méritos quanto em matéria de cultura a absoluta privação de 
posse exclui a consciência da privação de posse [...]” (BOURDIEU; 
PASSERON, 2008, p. 251). Dessa maneira, é visto, com naturalidade, 
o fato de que as pessoas com maior poder aquisitivo tenham 
acesso ao ensino superior, enquanto outros nem terminaram 
o ensino fundamental. Sendo assim, “o capital não é uma coisa 
física, mas relação social” (HARVEY, 2005, p.193).

Para cursar o ensino superior em uma universidade 
pública e gratuita, é necessário passar por um processo seletivo. 
No caso da UEM, a seleção dos candidatos, que ingressarão na 
instituição, acontece de duas maneiras principais: o vestibular 
e o Processo de Avaliação Seriada3 (PAS). Decidimos analisar as 
redações do vestibular porque é o processo pelo qual qualquer 
sujeito que tenha concluído o ensino médio pode ingressar na 
universidade, ao passo que, no PAS, só podem participar alunos 
que estão cursando o ensino médio e que não reprovaram em 
alguma etapa anterior.  

Observamos as características dos aprovados no 
vestibular da UEM, em 2016, por meio do questionário 
socioeducacional preenchido por eles no momento da inscrição. 
Constatamos que as pessoas que ingressam nessa instituição 
são predominantemente de cor branca, têm renda familiar de 
3  20% das vagas anuais ofertadas aos cursos de graduação da UEM são destinadas aos 
candidatos selecionados pelo PAS da UEM. Resolução n.º 033/2013-CEP. Disponível em: 
<http://www.scs.uem.br/2013/cep/033cep 2013.htm>. Acesso em: 31 out. 2018.
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3 a 5 salários mínimos, realizaram o ensino médio em colégios 
particulares e residem na zona urbana (Quadro 1).

Quadro 1 - Características predominantes dos aprovados no 
vestibular 

 
Características predominantes

Verão  
2016

Inverno  
2016

% %
Sexo Feminino 50,58 50,91
Idade 17 anos 33,14 39,52
Cor Branca 33,14 73,34
Estado Paraná 79,8 78,77
Cidade Maringá 48,58 40,98

Zona Urbana 96,66 95,94
Renda familiar 
(RF)

3 até 5 salários 29,3 26,4

Participação na 
RF

Não trabalha 78,55 79,9

Ensino médio 
(EM)

Particular 58,18 60,48

Quando termi-
nou o EM

2016 39,15 48,4

Fonte: CVU.

De acordo com Barros (2014), a família cria expectativas 
em relação ao desempenho do candidato, o que torna o processo 
de seleção bastante penoso. Quando se trata de estudantes 
oriundos de escolas públicas, temos de acrescentar, nesse quadro, 
problemas com a autoestima. A autoestima dos estudantes 
de escolas públicas é vista, pela autora, como um dos maiores 
causadores da autoexclusão nos vestibulares e no Enem, uma 
vez que “os principais argumentos de muitos adolescentes para 
justificar a falta de interesse pelos exames é a crença de que não são 
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capazes de conseguir bons resultados ou de competir com alunos 
de outras escolas” (BARROS, 2014, p. 1066). Quando analisamos as 
características dos aprovados (Quadro 1), percebemos que essa 
autoexclusão dos alunos de colégios públicos tem um sentido/
motivo. As características dos aprovados exemplificam como o 
aparelho ideológico escolar funciona. Destacamos o fato de 79,9 
% dos aprovados no vestibular  de inverno de 2016 não trabalhar 
e a sociedade “vê” isso como algo normal, afinal, quem trabalha 
não tem tempo para estudar. Com isso, a sucessão dos direitos 
para a burguesia é assegurado.

2 rEDAção no vEsTibulAr DA uEM

O vestibular da UEM acontece duas vezes ao ano: em julho, 
denominado vestibular de inverno, e em dezembro, denominado 
vestibular de verão. 

A partir do vestibular de inverno de 2008, os gêneros 
textuais passaram a ser solicitados; a prova pode cobrar que o 
candidato produza de dois a quatro gêneros diferentes. Além 
disso, a redação passou a valer 120 pontos, aproximadamente, 
16,66% do total de pontos do vestibular. Como a prova de redação 
passou a aderir aos gêneros textuais, novos critérios de avaliação 
precisaram ser estabelecidos. A atribuição de nota é estabelecida 
a partir da avaliação de dois critérios: o conteúdo e a forma4 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGá, 2016). Aquele avalia 
a capacidade de o candidato produzir o gênero no tema e nas 
condições de produção5 estabelecidos no comando; este avalia o 
domínio da norma culta e a estrutura composicional/organização 
textual do gênero, seguindo as informações do comando. 

4  Manual do candidato do vestibular de inverno de 2016 da UEM. Disponível em: <https://
www.npd.uem.br/cvu/relatorios/manual_candidato_8.pdf>. Acesso em: 31 out. 2018.
5  Silva (2018) constatou que os comandos de produção da redação do vestibular da UEM 
são produzidos a partir de uma perspectiva Dialógica, por isso o termo condições de pro-
dução, neste momento, é o da perspectiva bakhtiniana.
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2.1 A PROVA DE REDAÇÃO DO VESTIBULAR EM 2016

A prova de redação do vestibular da UEM em 2016 é 
composta  de um texto de apoio foi extraído da revista Vida Simples. 
O texto, pelos seus olhos eu vejo, apresenta, primeiramente, duas 
histórias que fazem parte do livro O poder da empatia, de Roman 
Krznaric. Na segunda parte, distingue empatia de simpatia. Esta, 
de acordo com o texto, é “vivenciar as emoções do outro sem 
obrigatoriamente se colocar no lugar dele [...] é um contágio 
de emoções”; “um modo de encontro com o outro”; “o objeto 
da simpatia é o bem-estar do outro”. Já aquela, tema da prova 
de redação desse vestibular, é descrita como “a capacidade de 
se colocar no lugar do outro para tentar compreender seus 
sentimentos sem necessariamente experimentar as mesmas 
emoções”; “o objeto da empatia é a compreensão”; “a empatia é 
um modo de conhecimento”.

Na sequência do texto de apoio, é apresentado o 
comando para a produção de uma carta do leitor; em seguida, há 
o comando para o gênero Artigo de opinião, o qual apresentamos 
a seguir.
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Quadro 2 - Comando de produção do vestibular de inverno 2016
gênEro TEXTuAl 2-ArTigo DE opinião

Contexto de produção:

Você é psicólogo(a), especialista em comportamento humano, e sua atual 
pesquisa trata da empatia. Convidado(a) a escrever para um jornal de grande 
circulação, você tem que defender uma necessidade urgente em nossa socie-
dade: a de o ser humano desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do 
outro, como forma de tentar compreender seus sentimentos ou seu ponto de 
vista. Isso para melhorar a própria vida e transformar o mundo.

Comando de produção:

A partir do contexto de produção acima apresentado, redija um ARTIGO DE 
OPINIÃO sobre a importância de as pessoas serem empáticas como forma 
de melhorar suas vidas e de transformar o mundo colocando-se no lugar do 
outro. Sustente sua tese apoiando-se em, pelo menos, dois argumentos. Você 
deverá assinar o artigo como “Colaborador” ou “Colaboradora”. Seu texto de-
verá ter o mínimo de 10 e o máximo de 15 linhas.

Fonte: Universidade Estadual de Maringá (2016, p.3).

Salientamos que o candidato participa de um “faz de 
conta” para conseguir produzir o gênero de acordo com as 
orientações do comando de produção. O candidato tem o seu 
contexto real e o contexto fictício no qual ele tem de se colocar 
para produzir no contexto de vestibular.
 
3 REDAçÕES ZERADAS NO VESTIBULAR

Numeramos, de um a vinte, as redações e acrescentamos 
a letra Z para facilitar a menção e a referenciação das redações. De 
acordo com o Manual do Candidato, as redações que não atingem 
24 pontos são desclassificadas/zeradas.  Elencamos este corpus 
porque os professores da rede pública de Maringá utilizam o 
vestibular como um norteador para seus planejamentos de ensino, 
conforme constataram Peres e Greco (2014) e ao explicitarmos 
o que acontece nas redações zeradas os professores podem 
direcionar suas aulas a fim de evitar que seus alunos cometam os 
mesmos “erros”. 
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  Neste primeiro momento, analisamos se houve a 
marcação explícita da posição social.Com efeito, falar em posição 
social, a nosso ver, se relaciona ao que a AD entende como lugar 
social. Na AD, é preciso separar o indivíduo empírico que ocupa 
um lugar social (professor, operário, jornalista, por exemplo) da 
noção de sujeito. Na AD, não se opera com o sujeito empírico 
fonte de um dizer (sujeito livre, centrado), mas sim com a posição 
sujeito projetada no discurso.

Ao analisar a posição social do autor presente nas 
redações zeradas, constatamos que 8 redações apresentaram a 
marcação da posição social, ou seja, em 12 redações os candidatos 
não explicitaram que “eram psicólogos”. Orlandi (2008) enfatiza 
que aquilo que não se diz faz parte do que é dito. A linguagem é 
política e “[...]todo poder se acompanha de um silêncio, em seu 
trabalho simbólico” (ORLANDI, 2008, p.57). Sendo assim, uma 
possibilidade para esse silenciamento pode estar relacionado ao 
fato de os artigos de opinião em circulação social não apresentarem 
a marcação da posição social no texto. Os artigos publicados em 
jornais e revistas, geralmente, é apresentado um breve currículo 
do autor antes do texto e como os autores são especialistas/
legitimados no assunto e escrevem com certa frequência naquele 
meio de comunicação os leitores já o conhecem por isso esses 
autores não mencionam sua posição social no texto.

3.1 PROCESSOS TEXTUAIS E FONOLÓGICOS DAS REDAÇÕES 
ZERADAS

Ao considerar os processos textuais nos quais o sujeito-
candidato marca a sua prática de autor, destacamos, nos textos 
analisados, uma regularidade atinente a falhas sobretudo no que 
se refere a um efeito-unidade textual. Tais falhas aparecem no 
título, por exemplo, seja na ausência do título, seja no uso de 
um título clichê. A ausência do título prejudica o efeito coesão, 
uma vez que o título aponta para um esforço empreendido pelo 
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sujeito-candidato de relacioná-lo com o desenvolvimento do artigo 
de opinião. Em contrapartida, alguns títulos pecam por trazerem 
clichês, lugares-comuns ou por não terem sido mobilizados 
na produção textual, por exemplo: “Vivenciando nossas vidas” 
(redação 5Z), “Que angustia” (redação 8Z), “Já dizia o profeta” 
(redação 13Z) e “Um mundo frio” (redação 16Z). 

Elencamos a redação 5Z como exemplo de redação que 
apresentou algumas características  que são adequadas para 
este contexto (título, assinatura, uso da primeira pessoa, posição 
social de pesquisador), mas, por causa de problemas gramaticais 
e repetições, perdeu o teor argumentativo.

Quadro 3 - Redação 5Z
Vivenciando novas vidas

Venho estudando a convivência das pessoas no dia a dia e através desses estu-
dos tive a oportunidade de ver com novos olhos o dia a dia de outras pessoas, 
com isso pude perceber que todos temos nossas dificuldades, mas se nos co-
locarmos no lugar de outras pessoas, que convivemos ou até mesmo pessoas 
que não conhecemos podemos ajudalos ou até mesmo sermos ajudados e 
uma coisa leva a outra, se todos adetarmos esse habito podemos perceber 
que um mundo melhor pode sim existir, basta acreditar e fazer acontecer.

Atenciosamente

 Colaborador

A redação 5Z foi produzida apenas em 1 parágrafo e 1 
período e neste período a palavra “pessoas” apareceu 4 vezes. Essa 
e outras repetições contribuíram para que o texto  “patinasse” em 
vez de apresentar uma tese e argumentos que a fortalecessem.

Percebemos que alguns textos foram produzidos em um 
único bloco (1Z, 2Z, 3Z, 5Z, 8Z, 10Z e 11Z); dessa forma, as ideias 
postas em cena parecem dispersas, não há uma preocupação em 
produzir parágrafos. Dentre esses textos, destacamos o 3Z, o 10Z 
e o 11Z (Quadro 4), que foram produzidos em menos de quatro 
linhas (no manuscrito); por isso, foram considerados curtos.
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Quadro 4 - Redações curtas

3Z
A razão pela qual

 O fato de a maioria de nós querer ser o que não somos, sentir aquilo 
que não sentimoara fa- ________________

10Z

Desde o tempo de escravidão existem preconceitos entre indivíduos, 
porém ele foi-se modificando até os dias através. Existem diversos pre-
conceitos e um deles está ligado a empatia. Há quem diga que empatia 
não é uma forma de exclusão, no entanto, como psicóloga considero 
que a sua falta gera uma forma de exclusão um dos fatores são

11Z Como psicologa todos nos devíamos ter uma boa comunicação e um 
bom diálogo.

Nas redações apresentadas no quadro 4, o sujeito não 
produz sequências argumentativas, assim, o texto produzido fica 
mais próximo a uma exposição livre de ideias. 

Devido ao tamanho do texto produzido, não podemos 
considerar a função de autoria nessas redações, porque a autoria é 
uma prática de textualização, uma “[...] prática em concomitância. 
O autor se constitui à medida que o texto se configura” (LAGAZZI-
RODRIGUES, 2006, p. 93); nas redações 3Z, 10Z e 11Z, o texto não 
se configurou. 

Apresentadas as falhas no nível textual, partimos para os 
níveis fonológico e morfossintático. Para destacar as falhas nesses 
níveis utilizamos como parâmetro de norma culta Houaiss e Villar 
(2010) e percebemos que nas palavras: precissa (8Z), pessotear 
(8Z), acuzação (12Z), acuzador (12Z), e prezídio (12Z) a troca na 
grafia aconteceu no momento em que o S produz o som de Z.

De maneira geral, constatamos que as redações zeradas 
possuem afirmações vagas, fuga ao tema, falhas na compreensão 
do comando e pontos de contradição, o que dificulta a interpretação 
dessas redações. Para Orlandi (2004), a interpretação se faz entre 
a memória institucional que congela os sentidos e os efeitos da 
memória na qual o sentido pode vir a ser outro. 
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3.2 AUTORIA NAS REDAÇÕES ZERADAS

Para Orlandi (2004), o autor é a função na qual o 
sujeito se coloca como a origem do seu dizer; é do autor que 
se exige coerência, explicitação, originalidade, não contradição 
e progressão do seu discurso. A figura do autor é paradoxal 
porque “ao mesmo tempo que está na base de uma produção 
‘original’, só se realiza dentro de um campo discursivo já cunhado 
e devidamente legitimado” (GALLO, 1995, p. 54).

Destacamos as redações 4Z, 5Z, 8Z, 14Z, 16Z e 18Z porque 
elas obedeceram a estrutura adequada para o gênero Artigo de 
opinião no contexto de vestibular. Essas redações apresentam 
título e a assinatura usando a palavra “colaborador”, conforme 
solicitada no comando.

Dentre esse grupo de redações, elencamos a redação 14Z 
para observar possíveis indícios de autoria. O candidato/candidata 
que produziu a redação 14Z se colocou na posição de psicóloga 
que escreveu um artigo de opinião como colaboradora para um 
jornal, como foi solicitado no comando de produção. 

Quadro 5 - Redação 14Z
Eu na frente sempre!

Colaboradora

 Sou psicóloga, especialista em comportamento humano, e ao obser-
var a sociedade vejo como a “síndrome do eu” está cada vez mais gritante, e a 
humanidade, cada vez mais desumana.

 Minhas necéssidades estão sempre em primeiro lugar, não importa 
por cima de quem eu deva passar, já tenho problemas demais pra ter tempo 
de resolver o problema dos outros, eles que se virem! Mas quando eu precisar 
de ajuda e vocês me negarem isso... que espécie de seres humanos são vocês 
que não tem amor ao próximo?

              Um mundo que não tem humanidade, não tem futuro, já está conde-
nado! Nós precisamos começar a olhar pro outro e nós colocar no lugar dele, 
e assim você perceberá que os seus problemas nem são tão grandes assim.
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A redação 14Z possui como título “Eu na frente sempre”, 
em que percebemos um jogo de paráfrase e polissemia com a 
propaganda da SKY “Você na frente, sempre”, que poderíamos 
compreender como um modo de o sujeito-autor se marcar no 
dizer e produzir um efeito autoria. A substituição do “você” pelo 
“eu”, nesse contexto, já mostra a necessidade da empatia. 

No segundo parágrafo, percebemos que o uso da 
primeira pessoa não produz o efeito “eu=autor/candidato”, mas 
sim “eu=leitor”, fazendo o leitor refletir sobre suas ações. Esse tipo 
de argumento é possível em um Artigo de opinião em circulação 
social. O artigo O impacto terrível das redes antissociais, escrito por 
Jairo Bouer, em 2017, apresenta um movimento de argumentação 
parecido quando usa “alguém” no lugar de “você” no trecho: 
“Alguém gostaria de ser filmado nessa situação e ver sua imagem 
“viralizada” pelas redes sociais?[...] Alguém sabe quem fez isso e 
qual a motivação de expor o outro ao ridículo?”  (BOUER, 2017, p. 
1).

No terceiro parágrafo, encontramos a tese da redação: 
“Nós precisamos começar a olhar pro outro e nós colocar no 
lugar dele, e assim você perceberá que os seus problemas nem 
são tão grandes assim”. A presença da tese é uma característica 
fundamental no artigo de opinião produzido no vestibular. Se 
o candidato tivesse colocado essa tese no início do segundo 
parágrafo talvez seu texto tivesse “tomado outro rumo” e seria 
avaliado de maneira diferente.

 Ao ler, rapidamente, a redação 14Z não percebemos um 
teor argumentativo como é esperado para um artigo de opinião, 
mas isso se deve, provavelmente, ao tema proposto. Os artigos 
de opinião, em circulação social, possuem temas considerados 
polêmicos, ou seja, temas em que há divergência de opiniões; 
mas não podemos considerar o tema  empatia, solicitado no 
vestibular, como polêmico. Quem seria contra a empatia?

Quando um tema é polêmico, o autor preocupa-se mais 
com os possíveis contra-argumentos, e assim produz um texto 
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com argumentos mais diversificados com o objetivo de convencer 
o interlocutor (que no vestibular é a banca de correção).

 O fato do comando de produção delimitar o tema, o 
gênero, posição social a ser ocupada e delimitar, inclusive, a tese a 
ser defendida pelo candidato diminui as possibilidades de autoria, 
porque o próprio comando já realiza a rarefação do discurso 
função que pertence ao autor de acordo com Foucault (1999).

consiDErAçõEs FinAis

Das 20 redações analisadas constatamos que: 3 redações 
são muito curtas para demonstrarem autoria porque o texto não 
se configura; 5 redações apresentaram falhas no desempenho 
linguístico em vários níveis o que também impossibilitou a 
emergência de autoria já que os textos falharam na coesão, 
coerência e consequentemente na produção de um sentido. Para 
Orlandi (1988), o sujeito autor é responsável pela organização do 
sentido e da unidade no texto.

 Essas redações muito curtas ou que apresentam falhas 
em vários níveis no desempenho linguístico, provavelmente, o 
próprio candidato com base no conhecimento que ele tem sobre 
o vestibular, já sabe que “foi mal” ele está conformado que não 
tem “mérito” para ser aprovado.

Apesar dos esforços e avanços da UEM para que todos 
os candidatos tenham as mesmas condições no momento 
da prova percebemos que o aparelho ideológico escolar, 
apresentado por Althusser, continua funcionando no vestibular. 
Isso fica comprovado pelas características socioeducacionais dos 
aprovados no vestibular.

De maneira geral, o que foi recorrente nas redações 
zeradas está relacionado a presença de clichês, lugares-comuns, 
construções incoerentes e trechos truncados que comprometem 
a progressão textual. 
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Neste artigo, propomos analisar discursivamente o 
funcionamento de uma peça publicitária que trata da divulgação do 
documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) lançada, 
a terceira versão, em abril de 2017 e aprovada em dezembro de 
2017. Nesse período, o governo fez circular na mídia, em seus 
principais canais abertos da rede nacional, o lançamento dessa 
política pública. Esse documento tem sido o mobilizador das 
políticas educacionais desenhadas pelo Ministério da Educação 
(MEC) e aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).

Para analisarmos discursivamente a propaganda da 
BNCC, precisamos entender que é o Estado gerindo discursos 
na tentativa de movimentar sentidos que denotem o seu fazer 
político. Segundo Orlandi (2014, p. 17), “O modo como o Estado 
administra o político afeta a sociedade e as instituições e, em 
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consequência, a maneira como vivemos as relações de poder 
geridas pelo Estado e somos afetados, somos significados e nos 
significamos por elas”. É o Estado movimentando dizeres que 
tratam da BNCC, na tentativa de sustentar um discurso de que a 
base é o caminho para melhorar a educação do País. 

A propaganda movimentou sentidos diariamente, entre 
2017 e 2018, nas casas que tem o canal de TV aberta. No entanto, 
essa temática não é uma novidade desse governo, o Estado já 
vinha discutindo junto aos profissionais das universidades que 
pesquisam e estudam sobre currículo a necessidade de pensar um 
documento interativo, participativo e democrático. Iniciou-se na 
Constituição de 1988, posteriormente na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional de 1996 e, por último, no Plano Nacional 
da Educação de 2014. Além disso, esse documento passou por 
três versões, ou seja, a primeira aconteceu em março de 2016, 
a segunda em agosto de 2016 e a terceira versão em março de 
2017, finalizado e aprovado pelo Conselho Nacional de Educação 
(CNE) em dezembro de 2017. 

De acordo com o próprio documento da BNCC (MEC, 
2018a, p. 07)

 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
é um documento de caráter normativo que 
define o conjunto orgânico e progressivo de 
aprendizagens essenciais que todos os alunos 
devem desenvolver ao longo das etapas e 
modalidades da Educação Básica, de modo 
a que tenham assegurados seus direitos 
de aprendizagem e desenvolvimento, em 
conformidade com o que preceitua o Plano 
Nacional de Educação (PNE). Este documento 
normativo aplica-se exclusivamente à educação 
escolar [...].
 

Com o intuito de divulgar esse documento, o MEC 
elaborou uma peça publicitária para apresentar à sociedade essa 
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política pública. Na tentativa da uniformização do ensino no País, 
o MEC trouxe, na propaganda, as telas divididas em duas partes, 
mas que se completam, mostrando o espelhamento por meio 
das imagens e das legendas na tela: Norte/Sul, Centro-Oeste/
Sudeste, Educação Infantil/Ensino Fundamental, Sudeste/Sul, 
Nordeste/Sudeste. Essa forma de apresentação, vamos chamar 
neste trabalho de espelhamento discursivo por observarmos 
que durante toda a propaganda tenta-se espelhar realidades e 
situações diversas como homogêneas. São apresentadas cenas 
com crianças desde o momento que elas acordam, vão até a 
escola e quando finaliza aula. Além disso, apresenta a seguinte 
narrativa oral e escrita, enquanto as imagens vão passando.

 
O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base 
Nacional Comum Curricular. O documento é 
democrático e respeita as diferenças. Com a 
Base, todos os estudantes do país, de escola 
pública ou particular, terão os mesmos 
direitos de aprendizagem. (Hoje a aula é sobre 
cidadania). Isso é bom: se a base da educação 
é a mesma, as oportunidades também serão! 
Ministério da Educação – Governo Federal 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018b, transcrição 
nossa).

 
A peça publicitária inicia com um enquadramento cortado 

ao meio mostrando um encaixe entre duas cenas, observe:
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Figura 1 - SD1

Fonte: Ministério da Educação (2018b)

Nessa sequência discursiva (SD1), observamos que há 
uma tentativa de encaixe de duas imagens, como se fosse uma 
montagem de um quebra cabeça, mostrando uma colagem 
possível. É a partir desse contexto que discutiremos, neste texto, 
a ideia do espelhamento discursivo. Colar duas imagens, citando 
regiões tão diferentes, é a tentativa de tornar igual o que é 
diverso, criando uma rede discursiva que articula a concepção de 
Educação que o Estado apresenta à sociedade.

Além do que visualizamos na SD1, podemos observar que 
ao mesmo tempo em que aparece essa imagem, uma narrativa oral 
menciona que o “Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional 
Comum Curricular”. Podemos associar essa discursividade aos 
sentidos que movimentam o artigo 205 da Constituição Federal, 
quando destaca que a Educação é um direito de todos e dever do 
Estado e da família (BRASIL, 1988). Dizer que é um direito de todos 
significa que de Norte a Sul do País “todos” devem ter um currículo 
básico e comum. No entanto, para o Estado tentar garantir um 
currículo comum, precisa fazer algo que consideramos até (in)
comum para a Educação, a tentativa de igualar as ações comuns, 
um currículo básico, para um país incomum, diverso.

O espelhamento discursivo passa pela lógica da 
contradição, do batimento, porque encaixar imagens de 
relógios iguais, na tentativa de marcar a igualdade de direitos de 



586

aprendizagem para o Brasil, leva-nos a questionar: As crianças 
aprenderão ao mesmo tempo? Todos cumprirão os objetivos 
estabelecidos pela Base na lógica do currículo comum? Indiferente 
das condições físicas e estruturais em que a escola apresenta, 
todos aprenderão? Diante das diferentes questões sociais, étnicas 
e econômicas das diversas regiões do país, todos aprenderão 
igualmente?

Esses questionamentos nos fazem lembrar Orlandi (2013, 
p. 27), quando esta referencia Pêcheux ao tratar da propaganda 
política como arte de anestesiar as resistências, de absorver as 
revoltas no consenso e de fazer abortar as revoluções. São novos 
modos de assujeitamento. Nesse contexto, a propaganda enuncia 
dizeres anestesiando as resistências, as dificuldades encontradas 
na Educação, principalmente quando destaca na narrativa que “o 
documento é democrático e respeita as diferenças”. Abre-se para 
diferentes interpretações, indicando que a democratização do 
acesso e permanência do estudante nas instituições educativas se 
dará porque o governo ofertará iguais condições de aprendizagem 
e desenvolvimento, visando a superar os grandes problemas que 
denotam a Educação brasileira. 

1 PARáFRASE E ESPELHAMENTO: DO COMUM AO (IN)COMUM

Em sua construção imagética, a propaganda da BNCC dá 
a ver realidades distintas de forma espelhada, isto é, divide-se 
o enquadramento em duas partes no sentido vertical, de forma 
centralizada, como se observou na SD1, e, em cada lado, a mise en 
scène se faz com movimentos muitos semelhantes de estudantes 
em diferentes regiões do país.

Diante desse discurso, evidenciou-se a necessidade de 
um olhar em relação à construção de sentidos, principalmente 
no que se refere à noção de espelhamento discursivo, isto é, 
“a tentativa de apresentar duas imagens num mesmo campo 
semântico, eliminando, assim, as diferenças e colocando os 
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sujeitos como iguais, com as mesmas condições de produção” 
(ZAPELINI; MARQUES, 2018, p. 118). Dessa forma, para pensar 
o espelhamento discursivo da/na propaganda, é necessário não 
apenas examinar o visível, dizível ao sujeito, pois, de acordo com 
Orlandi (1998, p. 10, grifo da autora), “o analista poderá ouvir, 
naquilo que o sujeito diz, aquilo que ele não diz mas que constitui 
igualmente os sentidos de ‘suas’ palavras”. Assim, parte-se da SD1 
apresentada para analisar o dito e o não-dito que configuram 
essa tentativa de tornar comum o que é (in)comum.

Nessa direção, o Estado, por meio da propaganda, faz 
trabalhar a identificação do sujeito em relação às políticas que 
são inseridas no contexto escolar e social, portanto, com base em 
Pêcheux (2014, p. 199), pode-se dizer que a proposta é fazer a 
manutenção do “bom sujeito” definido pelo autor, ou seja, aquele 
que “em sua plena liberdade” identifica-se com os sentidos que 
circula em seu contexto de produção. A fim disso, a tentativa 
de determinar os sentidos que se farão visíveis/interpretáveis 
perpassa por toda a construção da linguagem e determina o 
dizer/fazer ver de uma forma e não de outra. Nessa perspectiva, 
Pêcheux (2014, p. 156, grifos do autor), afirma que

 
O poder da mise en scène, o efeito “poético” 
que faz assistir à cena, tem, pois, como base 
a condição implícita de um deslocamento das 
origens (do “ponto zero” das subjetividades), 
deslocando do presente ao passado, acoplado 
ao deslocamento de um sujeito a outros 
sujeitos, que constitui a identificação.
 

Diante dessa perspectiva, aduz-se que a tentativa de 
aproximar realidades distintas, a partir de políticas educacionais, 
faz-se possível através de um movimento parafrástico de sentidos. 
Com base na Análise do Discurso (AD), entende-se que “teríamos 
na paráfrase a reiteração do mesmo. Na polissemia, a produção da 
diferença” (ORLANDI, 1998, p. 15). Assim, compreendemos que, no 
substrato e na divulgação da Base, o movimento se faz em direção 
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ao mesmo: “mesmos direitos à aprendizagem” e, implicado nisso, 
faz-se ver como possível, por meio da propaganda, uma mesma 
estrutura familiar, escolar, cultural, social entre outras, ou seja, 
as mesmas condições de produção tanto em seu sentido estrito, 
contexto imediato, quanto em seu sentido amplo, isto é, sócio-
histórico e ideológico (ORLANDI, 2015a, p. 28-29).

Assim, constata-se, discursivamente, um espelhamento 
ao longo de toda a peça publicitária em análise, pois, desde seus 
primeiros segundos, SD1, as cenas se mostram em repetição. 
Esse movimento se faz evidente ao aproximar regiões e sujeitos 
diferentes como pertencentes a uma mesma realidade, como 
já mencionado, com as mesmas condições de produção. Dessa 
maneira, a tentativa é de evidenciar que, com a Base, diversas 
ações do cotidiano escolar se darão da mesma forma para todos 
os estudantes e que, portanto, eles terão os mesmos resultados.

Com isso, partindo-se do ato de acordar, SD1, põe-se em 
visibilidade a ideia de que todo estudante possui uma cama para 
dormir, com cobertas, pijamas e a estrutura familiar necessária 
para o bom rendimento escolar. No entanto, considerando 
que, para Orlandi (2007, p. 1), “[...] todo dizer é uma relação 
fundamental com o não-dizer”, é válido considerar o não-dito 
que procura garantir o espelhamento discursivo, pois, valendo-se 
do já mencionado, questiona-se: onde se encaixam, portanto, os 
estudantes que não apresentam essa estrutura? A resposta para 
essa questão não se faz visível ou dizível em relação à Base, pois 
é mantida em silêncio.

De acordo com Orlandi (2007, p. 29-30, grifos da autora), 
“O homem está ‘condenado’ a significar. [...] há uma injunção à 
‘interpretação’: tudo tem de fazer sentido (qualquer que ele seja)”. 
Diante disso e considerando que para produzir sentidos precisa-
se já se ter sentido (ORLANDI, 2015b, p. 59), é importante lançar 
a atenção para os possíveis efeitos que a propaganda procura 
provocar para proporcionar a identificação do bom sujeito. O 
que se faz ver/dizer é aquilo que se quer fazer ver/dizer no lugar 
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de outros sentidos silenciados discursivamente por meio do 
espelhamento. Portanto, é válido destacar que se proíbem certas 
palavras para proibir certos sentidos (ORLANDI, 2007, p. 76). Dessa 
forma, perante a construção da peça publicitária em análise, 
ocultam-se as mais variadas realidades que não se quer fazer ver/
dizer para que esses sentidos não sejam construídos ou mantidos 
pela interpretação do sujeito. Isso porque, com a implantação 
da Base, diz-se que todos passam a ter “os mesmos direitos à 
aprendizagem”. No entanto, como seria possível evidenciar isso 
perante as realidades silenciadas?

A partir dessa perspectiva, é importante destacar que, 
para Orlandi (2007, p. 45), é impossível compreender o silêncio 
sem considerar a historicidade do texto, e essa constatação 
também mobiliza a compreensão do espelhamento discursivo e 
seus efeitos, pois para entender o que se pretende construir como 
realidade nacional, a partir das diversas realidades apresentadas, 
é necessário considerar o que é deixado de fora desse movimento. 
Apesar disso, torna-se evidente que, se as realidades não fossem 
espelhadas na propaganda, os sentidos poderiam ser diferentes 
e, portanto, o processo de identificação também.

Quando se faz referência ao diferente numa perspectiva 
discursiva, diz-se respeito ao processo denominado polissemia. O 
qual não se faz possível sem um movimento parafrástico, tendo 
em vista que algo fala “antes, em outro lugar, independentemente” 
(PÊCHEUX, 2014, p. 142), ou seja, o mesmo se faz constitutivo 
do dizer e, portanto, do discurso. No que remete à polissemia, 
considera-se que há um deslizamento de sentidos em relação ao 
mesmo (ORLANDI, 1998, p. 15), isto é, a partir dela, pode haver 
processos de tomada de posição e sentidos outros que se fazem 
possíveis em processos distintos de identificação. Isso tendo 
em vista que o sujeito não necessariamente se identifica com o 
discurso ao qual está submetido. Ele pode se contra-identificar ao 
ser um mau sujeito e assumir uma posição contrária ao pregado 
(PÊCHEUX, 2014, p. 199), bem como ele pode se desidentificar, 
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deslizando os sentidos em relação aos processos de identificação 
anteriores (PÊCHEUX, 2014, p. 206).  

Na perspectiva de Orlandi (2015a, p. 34), “A paráfrase está 
do lado da estabilização. Ao passo que, na polissemia, o que temos 
é deslocamento, ruptura de processos de significação. Ela joga 
com o equívoco”. A partir disso, entende-se que, com o movimento 
do espelhamento discursivo, ao tentar aproximar realidades 
distintas, se procura o processo parafrástico da estabilização e a 
identificação do sujeito perante o que é apresentado. Com isso, 
desconsidera-se que o real da língua é a falha e que “O que temos, 
em termos de real do discurso, é a descontinuidade, a dispersão, 
a incompletude, a falta, o equívoco, a contradição, constitutivas 
tanto do sujeito como do sentido” (ORLANDI, 2015b, p. 73). Dessa 
forma, as tentativas de estabilização e homogeneidade também 
se fazem falhas, pois essas são características que não se colam à 
realidade, tanto social quanto discursiva e linguística.

Diante do que foi exposto, é fundamental dizer que 
o que se quer com novas políticas públicas para a Educação 
é justamente a possibilidade de se fazer ver/criar/possibilitar 
realidades múltiplas, reais e valorosas em sua essência, ou seja, 
proporcionar construções polissêmicas que façam com que 
os sentidos deslizem em virtude de novas realidades. Perante 
isso, destaca-se a reflexão de Orlandi (2015a, p. 35): “Se o real 
da língua não fosse sujeito à falha e o real da história não fosse 
passível de ruptura não haveria transformação, não haveria 
movimento possível, nem dos sujeitos nem dos sentidos”. Assim, 
constata-se que ao padronizar, homogeneizar e desconsiderar as 
diferentes realidades e diferenças sociais, quer-se impossibilitar o 
movimento, o crescimento e a tomada de posição. No entanto, há 
sempre rotas de fuga no que se refere à construção de sentidos, 
pois a língua e o discurso são falhos por natureza, e é nessa 
essência que a resistência se torna existência.
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2 ESPELHAMENTO (IN)COMUM: O SILENCIAMENTO E A 
nEcEssiDADE DE sE rEsisTir Ao coMuM

 
Na trajetória analítica que empreendemos a respeito do 

espelhamento discursivo apresentado na propaganda da BNCC, 
avançamos para pensar os sentidos que movimentam a ideia do 
currículo comum, supostamente essencial. A propaganda tenta 
sustentar, como já foi mencionado, um discurso como se todos 
os estudantes fossem iguais e, de certo modo, não aprendem na 
escola porque não tem um bom currículo, pois só agora “O Brasil 
terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular”. 
Tentar trazer à tona a interpretação de que a escola agora terá 
um documento que apresentará as aprendizagens essenciais, de 
certo modo comum, é silenciar os dizeres da própria Constituição 
de 1988 que tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a 
dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa e o pluralismo político.

Nesse contexto, o silenciamento é uma tentativa de 
regular o “como” e o “que” se pode e deve ser estudado na escola. 
De acordo com Orlandi (2008, p. 129), “em princípio o silêncio 
não fala, ele significa. Se traduzirmos o silêncio em palavras há 
transferência e logo, deslizamento de sentidos, o que produz 
outros efeitos.”. Portanto, o silêncio possui uma forma que se 
constitui na/pela discursividade, pois há um mecanismo de 
produção para que possa funcionar.

Orlandi (2008, p. 130) destaca que o silêncio desloca o 
dito e não-dito, entre o dito a exterioridade que o determina, 
confrontando-nos com a natureza histórica da significação. Nesse 
silenciamento, o espelhamento discursivo possibilita que se tenha 
diferentes sentidos no que tange ao conteúdo da propaganda. 
É o não-dito fazendo sentido, participando do discurso mesmo 
que não seja narrado, colocado na legenda ou apresentado em 
imagens pela propaganda. Esse não-dito abre espaço para novos 
ditos sobre a BNCC, que podem ser considerados mascarados 
pelo Estado.
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De acordo com a moção contrária à BNCC apresentada e 
aprovada na 37ª Assembléia Geral da Reunião Nacional da ANPEd 
- Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
(2015), a BNCC não contempla as dimensões de diversidade na 
Educação Brasileira, que coloca em risco de retrocesso toda 
política educacional e ambiental no país. Esse discurso contrário 
já era apresentado para a primeira versão, porém, as críticas 
ainda continuam mesmo após a terceira versão com a resistência 
de professores e pesquisadores com a proposta de um currículo 
nacional.

Aguiar (2018, p. 14) menciona que “não é incomum a adoção 
de medidas imediatistas, desvinculadas de um planejamento 
pautado em marcos de referência e nos diagnósticos, como é o 
caso da BNCC”. Nesse contexto, a propaganda movimenta nos 
espelhamentos discursivos os sentidos das discussões que vêm 
sendo realizadas pela ANPEd. O dito do comum, todos iguais, 
todos com os mesmos direitos, apresentado na SD1 e na narrativa 
oral da propaganda, funciona em um discurso centralizador e 
vertical do Estado.

Nessa proposta apresentada pela propaganda, corre-se o 
risco de o comum ser tratado como modelo a ser seguido, como 
livros didáticos, apostilas, cartilhas que servem como um guia 
para todo o País, um modelo, um padrão. Assim, o Estado pode 
acreditar que, dessa forma, garantirá que todos aprenderão as 
mesmas coisas. 

Por fim, apresentamos a SD2 que trata da última imagem 
apresentada pela propaganda. 
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Figura 2 - SD2

 Fonte: Ministério da Educação (2018b)

A peça publicitária se encerra produzindo sentidos do 
movimento entre a descrição e a interpretação, entre a paráfrase 
e a polissemia como foi mencionado durante a narrativa deste 
texto. Espelhar o pátio de uma escola com a saída de crianças, 
possivelmente após o período escolar, num movimento de 
despedida dos estudantes com a professora, continua na 
tentativa de apagar as diferenças. Por isso, observamos crianças 
com roupas iguais, uniformes, todos com mochilas, indicando o 
efeito de homogeneização. 

O que estamos colocando em questão nessa discussão 
é o silenciamento dos grandes problemas educacionais que a 
educação brasileira vem enfrentando há muito tempo, inclusive as 
próprias questões sociais, políticas e econômicas do País. Nesse 
contexto, na SD2, tenta-se mascarar ou até apagar as condições 
de pobreza em que vivem muitos estudantes brasileiros. Há um 
imaginário que esconde, silencia certas realidades que o Estado 
não mostra. Portanto, o Estado tenta mostrar, através da SD2, o 
jogo mascarado do desejável para a Educação, ou seja, “[...] Com a 
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Base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, 
terão os mesmos direitos de aprendizagem”.
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A EDUcAÇÃO DEmOcrÁTIcA NO BRASIL: 
PRÉ-CONSTRUÍDOS, MEMÓRIA E SILENCIAMENTOS 
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Sabemos muy bien cuáles son esas palabras en 
las que se centran tantas obligaciones y tantos 
deseos: libertad, dignidad, derechos humanos, 
pueblo, justicia social, democracia, entre muchas 
otras. [...] y nosotros, que las amamos porque en 
ellas alienta nuestra verdad, nuestra esperanza y 
nuestra lucha, seguimos diciéndolas porque las 
necesitamos, porque son las que deben expresar 
y transmitir nuestros valores positivos, nuestras 
normas de vida y nuestras consignas de combate. 
(Julio cortázar)

inTroDução

Sabemos que a democracia em nosso País é jovem 
e, continuamente, precisamos lutar para mantê-la em pé. O 
momento presente torna isso ainda mais premente, já que temos 
cada vez mais nos debruçado sobre a história para compreender 
suas regularidades e repetições. A educação, por seu turno, 
sofre as consequências desse processo histórico, e por ele é 
determinada. Isto é, a construção dos sentidos de educação 
passa, necessariamente, pela relação com a formação social, com 
os âmbitos político e econômico. Nesse sentido, temos refletido 
sobre as diferentes determinações sofridas pela educação no País 
em diferentes momentos históricos, e vimos percebendo como 
1  Doutoranda em Ciências da Linguagem - Texto e Discurso - Unisul. Bolsista CAPES/
Fapesc. Mestra em Estudos da Linguagem - UFRGS.
2  Professora e orientadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, 
da Unisul, desde 1999. Doutora pela Unicamp e pelo Collège International de Philosophie 
de Paris.
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as diferentes adjetivações a determinam. Assim, a educação 
adjetivada como democrática é nosso foco de análise neste 
trabalho. 

No presente trabalho, tomamos como material de análise 
o texto da Proposta Pedagógica da Secretaria de Educação do 
Estado do Rio Grande do Sul de 1989, a qual foi a primeira diretriz 
para as escolas da rede pública estadual após a redemocratização, 
e que vem sendo sucedida por diversas outras diretrizes nos anos 
subsequentes, guiadas pelas trocas de governo. Esta Proposta se 
caracteriza como “pressupostos teóricos na busca de uma escola 
pública de qualidade e democrática”, e conforme consta em 
sua apresentação, assinada pelo secretário de educação e pela 
supervisora técnica da época, foi realizada a partir de debates com 
a comunidade escolar. Considerando que a Proposta Pedagógica 
do RS de 1989 acompanha um movimento de formulação das 
constituintes e diretrizes que ocorria em vários Estados, o 
material é tomado por nós como amostra de um funcionamento 
semelhante em outras partes do País naquele momento histórico. 

Diante deste corpus, seguimos o que instrui Orlandi 
(2008, p. 23), quando afirma que é preciso olhar para textos que 
são historicamente categorizados como documentos tomando-
os como discurso, ou seja, como um “lugar de significação, de 
confrontos de sentidos, de estabelecimentos de identidades, 
de argumentação, etc.”. Para isso, é preciso remeter o texto às 
suas condições de produção, tanto em seu sentido estrito, ou 
seja, no contexto imediato de enunciação, quanto no sentido 
amplo, observando as condições sócio-históricas e ideológicas em 
que os discursos são produzidos (Orlandi, 2012). Com Pêcheux 
(1997), entendemos que as condições de produção estão ligadas 
às formações discursivas, ou seja, à determinação do que pode 
e deve ser dito a partir de certos aspectos, como as relações de 
forças, de lugares e a interpelação ideológica do sujeito. 

Pensando nas condições de produção do documento 
de 1989 e tomando-o como discurso, refletimos acerca da 
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redemocratização em suas dimensões histórica e linguística. Para 
isso, consideramos necessário investigar o período histórico que 
a antecede, refletindo acerca dos sentidos possíveis e silenciados 
naquelas condições de produção. Para estabelecer alguns pontos 
de contato entre a discursivização da educação nos dois períodos, 
faz parte de nosso corpus um texto da Revista do Ensino do RS, 
a qual circulou em duas fases, sendo a primeira de 1939 a 1942 
e a segunda de 1951 a 1978, sendo incorporada à Secretaria de 
Educação e Cultura do Estado (SEC-RS) como publicação oficial 
a partir de 1956. O trecho para o qual olharemos é um artigo 
de divulgação e informação das mudanças na educação do Rio 
Grande do Sul a partir da Lei de Diretrizes e Bases de 1971 (Lei 
5.692/1971), sendo assinado pela equipe da SEC- RS em 1972. 

Diante deste material, temos nos perguntado: quais os 
efeitos que o adjetivo democrático têm produzido na educação 
em diferentes condições de produção? O que essa adjetivação 
materializa na língua e o que silencia? Dessa forma, o objetivo 
deste trabalho é compreender o funcionamento do adjetivo 
democrático na educação brasileira, olhando de forma contrastiva 
para um corpus de análise composto por textos que circulam em 
distintos momentos históricos.

1 EFEiTos DE sEnTiDo DE democRacia nA EDucAção

A Proposta Pedagógica de 1989 (doravante PP-89) circula 
nas escolas do estado do RS como um documento formulado 
a partir de debates ocorridos entre as comunidades escolares 
e o governo do Estado no período de transição democrática do 
Brasil. Na posição teórica em que nos encontramos, de Analistas 
do Discurso (AD), é fundamental remeter a língua à história, 
percebendo a impossibilidade de separá-la também da ideologia 
e do sujeito. Orlandi (2008) ressalta que a história, para o analista 
de discurso, não está nos textos em si, mas em sua discursividade. 
Nesse sentido, entendemos ser necessário pensar sobre este 
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período em que nosso material de análise é formulado: a chamada 
Redemocratização brasileira. 

Sabemos que à AD não interessa a literalidade, por isso, é 
parte de sua proposta olhar para a superfície linguística para chegar 
aos processos discursivos. Assim, pensamos, em um primeiro 
momento, sobre a instância linguística da REDEMOCRATIZAÇÃO. 
Gramaticalmente, o prefixo é definido como um elemento que 
toma um radical como base para formar novas palavras. Assim, 
o prefixo RE- pode funcionar como uma ideia de repetição (como 
em reabastecer, reabrir), podendo ser substituído por “de novo”. 
Nesse caso, o que é exterior à língua não possuiria relevância, 
uma vez que tudo estaria contido em um sentido literal pelo qual 
um prefixo auxilia na formação de uma nova palavra. 

Por outro lado, o estudo de Meirelles e Cançado (2014), 
situado no campo dos estudos semânticos, nos mostra que, em 
REDEMOCRATIZAR, o prefixo re- diante do verbo democratizar pode 
acarretar na retomada de um evento anterior, como a retomada 
da democratização no Brasil. Porém, a confirmação de que o País já 
foi democrático anteriormente funciona somente porque há uma 
implicatura, ou seja, uma inferência de que o País foi democrático. 
Assim, podemos compreender que, semanticamente, aquilo que 
é externo toca a língua e seus sentidos.

No entanto, por este ponto de vista, parece haver uma 
relação do prefixo com a implicatura quase imediata. No âmbito 
discursivo, essa relação entre o que está contido em um enunciado 
e o que está fora dele é essencial, uma vez que entendemos 
a exterioridade como constitutiva do discurso. Assim, essa 
relação é pensada, na AD, como um pré-construído, o qual, para 
Pêcheux (2009, p. 142), remete a um “elemento que irrompe no 
enunciado como se tivesse sido pensado antes, em outro lugar, 
independentemente”. 

A noção de pré-construído na qual Pêcheux se apoia 
está ligada aos estudos de Frege e de Paul Henry. Se o primeiro 
realizava seus estudos da linguagem ancorado na lógica, buscando 
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nas falhas do funcionamento da língua a construção de uma 
linguagem artificial que desse conta das contradições possíveis, 
Henry traz essas relações lógicas para o campo do discurso, 
focando, com a noção de pré-construído, na relação necessária 
entre o que está contido em um enunciado e o que é exterior e 
anterior a ele.

Solange Gallo (2001) ancora-se no trabalho de Authier-
Revuz sobre a heterogeneidade enunciativa e nas noções 
de pré-construído e formação discursiva para pensar em 
uma heterogeneidade discursiva, a qual funciona como um 
atravessamento permanente do outro no discurso, ou seja, 
marcando os limites e posições do sujeito – pela identificação 
com a FD – para significar. Nesse sentido, o pré-construído é, para 
a autora, “o outro do interdiscurso, circunscrito em uma região 
histórica e ideológica, delimitada no acontecimento do discurso”. 
Nessa perspectiva encontra-se também o entendimento de 
Fábio Hansen (2009, p. 57), para o qual o pré-construído “é um 
elemento do interdiscurso re-inscrito no (intra)discurso do sujeito 
e caracteriza-se, pois, por ser proveniente da exterioridade, 
proveniência esta que é esquecida”. 

Assim, consideramos que o prefixo -RE, quando presente 
na palavra democratização, referindo-se ao processo de transição 
democrática de 1989, como na proposta pedagógica que aqui 
analisamos, possui a dimensão de um pré-construído. Isto 
porque falar em redemocratização no Brasil é falar em uma outra 
democracia que se inscreve na democracia enunciada no nível 
linguístico, mas que inevitavelmente aciona sentidos históricos. 
Pensar este prefixo como um pré-construído é observar que 
há uma interrupção na democracia para que ela precise ser re-
tomada. Portanto, o que não está enunciado, mas atravessa de 
sentidos outros – vindos de outro lugar – este prefixo, é uma 
ruptura entre dois períodos democráticos criada pelo golpe militar 
de 1964, acontecimento que atualiza a memória e os dizeres. 
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1.1 NO REGIME MILITAR

Pensamos, inicialmente, no substantivo democracia. 
Na abordagem etimológica, conforme ressalta Medeiros (2009), 
o vocábulo é composto por dois elementos de origem grega: 
“demos, que significa povo, e cracia, que significa governo, já 
unidos no grego, formando democracia, ou seja, governo do 
povo”. A própria abordagem etimológica implica a multiplicidade 
de sentidos e a impossibilidade de um sentido literal, uma vez 
que o nível de participação do povo em um governo democrático 
é relativo e modificou-se muito ao longo do tempo, podendo se 
efetivar de diversas formas. Também há a possiblidade de um 
governo dizer-se democrático, atribuindo outros sentidos a esta 
palavra. É por esse motivo que a observação das condições de 
produção do discurso é fundamental, já que, conforme Pêcheux 
(2009, p. 146), “o sentido de uma palavra, de uma expressão, de 
uma proposição etc., não existe em si mesmo (isto é, em sua 
relação transparente com a literalidade do significante) mas, ao 
contrário, é determinado pelas posições ideológicas que estão em 
jogo no processo sócio-histórico no qual as palavras, expressões, 
proposições são produzidas”. 

Assumindo esta importância das condições de produção 
para a análise, não poderíamos analisar a educação democrática 
apenas no documento de 1989, nem ignorar suas condições de 
produção. Nesse sentido, uma vez que consideramos a dimensão 
de pré-construído do prefixo RE- em Redemocratização, que 
aciona a memória de uma ruptura operada pelo golpe militar de 
1964, para compreender a educação adjetivada como democrática 
em 1989, precisamos observar o funcionamento dos sentidos de 
democracia na discursivização da educação também durante o 
regime militar. Para isso, olharemos para o texto da Revista do 
Ensino do RS, publicada em 1972, logo após a circulação nacional 
da Lei de Diretrizes e Bases de 1971, colocando-o em contraste 
com a Proposta de 1989. 
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O Regime Ditatorial Militar foi instaurado em abril de 
1964 através de um golpe militar, que tirou do poder o Presidente 
João Goulart (Jango), o qual estava dando início a reformas de 
base que desagradaram à elite e a alguns setores que acusavam 
o presidente de estar à serviço do comunismo internacional. Por 
meio do Golpe, instaurou-se uma lacuna entre dois períodos ditos 
democráticos: aquele que vigorava até 1964, que já vinha sendo 
fragilizado3, e aquele em que a democracia é vagarosamente (re)
conquistada, nos anos 1980. 

Em sua primeira década, a ditadura teve o período mais 
autoritário, com a execução dos Atos Institucionais (AIs) que 
regulavam o que se podia e devia e o que não se podia e não se 
devia fazer, saber e dizer. Esses AIs representaram a legitimação 
das práticas de tortura, de prisões arbitrárias e da censura aos 
que se opunham ao regime. Se o AI-2 e o AI-3 determinaram o 
bipartidarismo e estabeleceram as diretrizes da nova ordem 
política, com eleições indiretas e constante vigilância aos opositores 
do regime, o AI-5, em 1968, estabeleceu o auge da censura e da 
privação de direitos, dando poderes irrestritos ao executivo para 
intervir nos Estados e Municípios, bem como suspender os direitos 
políticos de qualquer cidadão que se opusesse ao regime. Cabe 
ressaltar que a censura, nos estudos de Orlandi (1992), é tomada 
como a interdição do sujeito de se inscrever em determinadas 
formações discursivas, impedindo, assim, o sujeito de ocupar 
certos lugares e de formular certos sentidos. 

Nas instituições de ensino, não foi diferente: o governo 
passou a intervir e a punir aqueles que desrespeitassem ou 
incitassem contra suas medidas. Isto é, do lugar de professor e 
de aluno, não se pode mais formular certos sentidos. O medo 
invade as escolas e universidades, não sem alguns movimentos 
de resistência que conheceram a truculência das forças militares. 

Além disso, o governo desenvolve reformas na educação 
3  Quando falamos em democracia fragilizada, estamos nos referindo aos fatos em torno 
do governo de João Goulart: desde o episódio de renúncia de Jânio Quadros, passando 
pela campanha da Legalidade, encabeçada por Leonel Brizola para garantir que Jango as-
sumisse a presidência, até o Golpe de 64. 
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básica e universitária. Em relação à educação básica, à qual nos 
deteremos aqui, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 
1971, estabelece, dentre outras medidas, a extensão do ensino 
básico obrigatório para 8 anos de escolaridade, bem como a 
obrigatoriedade do ensino secundário ser profissionalizante. 

Nesse contexto, insere-se a segunda fase da Revista do 
Ensino do RS, que se deu entre 1951 e 1978, tendo sido a primeira 
fase de sua circulação entre 1939 e 1942. A Revista iniciou sendo 
editada e vendida por empresa privada, mas a partir de 1956 é 
publicada pelo Estado do Rio Grande do Sul e, em 1967, passa a 
ser uma divisão do Centro de Pesquisas e Orientação Educacional 
e Execução Especializada, órgão que compõe a Secretaria de 
Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, sendo 
então incumbida de “divulgar assuntos educacionais e levar aos 
professores do Estado informações sobre orientação técnico-
pedagógica e material didático, bem como a legislação referente 
ao ensino” (RIO GRANDE DO SUL, 1967). O trecho para o qual 
lançaremos nosso olhar diz respeito a um artigo, publicado em 
1972, de divulgação e informação das mudanças na educação do 
Rio Grande do Sul a partir da Lei de Diretrizes e Bases de 1971, 
lançada nacionalmente. 

O artigo intitulado “Novos Caminhos para a Educação”, 
está localizado na seção Ensino Fundamental – reforma do Ensino, 
e é assinado pela equipe da Secretaria de Educação e Cultura do 
RS, o que confere a ele mais do que um propósito meramente 
reflexivo, atribuindo-lhe caráter informativo das ações do 
governo. Realizamos uma segmentação deste texto a partir de 
um recorte temático em que educação e democracia estivessem, 
de alguma forma, relacionadas, considerando esses segmentos 
como sequências discursivas.
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Vejamos:

SD1

SD2

SD 3
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SD4

A partir de um primeiro olhar para esses segmentos, é 
possível perceber que a democracia está presente mesmo em 
textos formulados durante regimes autoritários. Sabemos que, 
sob a autodenominação de revolução e um discurso de defesa 
dos “interesses da nação” (BRASIL, 1964), o golpe militar produziu 
certos sentidos, reforçando alguns para silenciar outros. 

Pensando na noção de FD, lembramos que esta determina 
o que pode e deve ser dito em uma certa conjuntura, mas por 
consequência, também determina o que não pode e não deve ser 
dito. Por isso, Orlandi (1999, p. 62) nos lembra que há certas formas 
de dizer que são impossíveis em determinadas conjunturas. Assim, 
alguns sentidos, para além de serem evitados, são de-significados 
em um processo histórico-político silenciador, como a Ditadura 
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Militar. Dessa forma, em um primeiro olhar para este corpus de 
análise, percebemos que, apesar de a palavra democracia estar 
presente, seu sentido não é literal nem evidente, mas significado 
conforme determinações sócio históricas e ideológicas. Tendo isso 
em mente, nos questionamos então: quais sentidos são possíveis 
e quais são silenciados na democracia relacionada à educação 
enunciada nessas condições de produção? 

Na SD1, a presença do enunciado “educação como um 
direito de todos” aponta, na relação deste com a Constituição 
Federal de 1967, para dizeres que acionam sentidos da ordem da 
democracia: esta Constituição dispõe sobre o Brasil como uma 
República, cujo poder “emana do povo”, dizer que silencia a forma 
política autoritária e predominante no País naquele momento, no 
qual inclusive sobressaem-se, à Constituição, atos institucionais 
que suprimem direitos fundamentais do povo, como vimos 
anteriormente. Além disso, o enunciado aciona também a memória 
dos dizeres da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual 
afirma que “toda pessoa tem direito à educação”. 

Além disso, ao ressaltar o “direito de todos” à educação, a 
SD1 generaliza e não abarca aqueles que já não possuíam acesso 
à escolarização e à cultura e que, ao chegarem à escola, não 
estarão em igualdade de condições com os demais. Ao ressaltar 
todos, podemos dizer que a SD1 aponta para um processo de 
silenciamento, conforme proposto por Orlandi (1992). Em seu 
estudo sobre o silêncio, a autora coloca em pauta os sentidos 
possíveis no silêncio e os silêncios que as palavras também 
produzem. A autora distingue o silêncio fundador, princípio de 
toda significação, da política do silêncio, ou silenciamento, o qual 
produz um recorte entre o que se diz e o que não se diz. Essa 
política tem no silêncio local, como a censura, sua manifestação 
mais visível, uma vez que está ligado à interdição do dizer. No 
entanto, a política do silêncio abarca também o silêncio constitutivo, 
ou seja, que todo o dizer silencia, necessariamente, algum sentido. 
Como já vimos anteriormente, em uma determinada conjuntura, 
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há sentidos possíveis, mas indesejáveis. Pelo silêncio constitutivo, 
se apagam os sentidos que precisam ser evitados, colocando-se 
em funcionamento “o conjunto do que é preciso não dizer para 
poder dizer”.

A SD2, ao relacionar a democratização do ensino às 
demandas da sociedade industrial e às características do mercado de 
trabalho, coloca em pauta a profissionalização do ensino, uma das 
medidas que possui maior impacto na educação deste período 
e que mais trouxe consequências negativas para a qualidade do 
ensino brasileiro. O que não está dito nesta SD e que é silenciado 
em toda a proposta é que a educação brasileira passa a atender a 
acordos e recomendações de ordem internacional e econômicas, 
mais precisamente, recomendações do Banco Mundial, do 
Fundo Monetário Internacional e do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (Torres, 1995). Segundo Grubba e Casagrande 
(2012, p. 212), a educação passa a ser, neste momento, 
pensada para a qualificação do indivíduo no que concerne aos 
conhecimentos necessários para o mercado de trabalho, e se “à 
educação é atribuída a função de desenvolvimento econômico e 
social”, consequentemente, a ela é atribuída a responsabilidade 
pelo desemprego, a miséria e a pobreza, pelo resultado de sua 
ineficácia. 

Assim, esses enunciados apontam para uma educação 
ligada à produtividade, ao saber tecnicista e funcional, a uma 
contenção do acesso à universidade pelas classes populares, 
pressupostos relacionados à Lei de Diretrizes e Bases de 1971 e ao 
documento que institui o Movimento Brasileiro de Alfabetização 
(MOBRAL) como plano de alfabetização. Não por acaso, os projetos 
de alfabetização que estavam em curso no início dos anos 60, 
ligados à alfabetização e ao acesso à cultura da população do 
nordeste (como o projeto De pé no chão também se aprende a ler, 
do Rio Grande do Norte), e tantos outros que seguiam o Método 
Paulo Freire no Brasil, são desmantelados a partir do golpe de 
1964.
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Podemos observar funcionamento semelhante na SD3: 
“A democratização evidencia a necessidade de que as escolas 
vivam os problemas que interessam à comunidade e participem de 
suas soluções” (SD3), a evidência apontada aparece como uma 
tentativa de fechamento de outros sentidos possíveis, saturando 
os sentidos e determinando o que deve ou não ser evidenciado. 
Assim, os problemas e soluções “que interessam à comunidade” 
são especificamente econômicos, conforme o trecho que sucede 
a SD recortada deixa perceber: 

“modifica-se, portanto, fundamentalmente, 
a formulação da política educacional, que se 
enriquece com um novo componente de caráter 
econômico. Se quisermos que o homem cresça, 
não apenas como pessoa humana, mas como 
elemento participante e atuante no mundo em 
que vive, capacitado a enfrentar e resolver os 
problemas que o dinamismo da vida de hoje 
lhe apresenta, os educadores terão de se voltar 
não só para o conhecimento em si – como 
necessário à melhor compreensão da vida – 
mas também transformar esse conhecimento 
em um instrumental para o próprio trabalho, 
que precisa ser cada vez mais científico e 
tecnicamente qualificado”.

Estes e outros trechos do artigo ressaltam o objetivo de 
atender, por meio da educação, à demanda advinda do mercado 
de trabalho, da sociedade industrial emergente, conforme vimos 
na SD2. Assim, observamos uma repetição nas SDs que aponta 
para um apelo desenvolvimentista da educação, articulando os 
interesses do governo militar com os de alguns setores privados 
do País e do exterior.

Neste ponto, observamos o “poder de silenciar” de que 
fala Orlandi (1992, p. 102) quando se refere à língua de espuma. 
Esta noção representa uma língua em que os sentidos se calam, 
“uma língua vazia, prática, de uso imediato”, apontando esta 
como a língua falada pelo governo militar que “trabalha o poder 
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de silenciar”. Não somente nas essas SDs anteriores como na 
SD4, observamos o funcionamento desta língua de espuma. 
Na SD4, percebemos uma contradição em relação às palavras 
democracia, liberdade, direito, autonomia: enunciar essas palavras, 
relacionando-as à educação, neste momento histórico, é uma 
forma de colocar em funcionamento esta língua vazia: é trabalhar 
o poder de silenciar sentidos outros para estas palavras que estão, 
naquele momento, em disputa, silenciando ao mesmo tempo o 
regime autoritário vigente que, ao contrário de liberdade, direito 
e autonomia impõe censura, perseguição, obrigatoriedade, tortura, 
intervenção e punição. 

Além do que já vimos nas sequências selecionadas, 
destacamos a SD5:

SD 5

A sequência trata da necessidade de um “retreinamento” 
do professor, focalizando nos docentes a responsabilidade pela 
implementação das mudanças no ensino, como se essas alterações 
fossem uma questão de esclarecer e informar o professor que, 
estando pronto, seria capaz de realizar as mudanças, como se 
fosse uma questão de ponto de vista e de método adotado pelo 
professor. Este enunciado, ao falar em retreinamento, deixa de 
falar em posicionamento político, silenciando a possibilidade 
de discordância, de pensar diferente e deixa vir à tona uma 
contradição em relação à SD4: se é preciso retreinar o professor, 
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informa-lo e esclarecê-lo, como fica a liberdade do professor, 
enunciada na SD4? 

Este trecho também silencia algumas questões que 
podemos visualizar na proposta de 89 e sobre as quais Dermeval 
Saviani (1995) reflete ao analisar a relação entre escola e 
democracia. Para o autor (1995, p. 79), o ponto de partida de uma 
mudança na educação deveria ser o entendimento da pedagogia 
como uma prática social. Vejamos como esse e outros pontos são 
discursivizados na proposta de 1989. 

1.2 NA REDEMOCRATIZAÇÃO

O processo de redemocratização do País pode ser dividido 
em três fases, conforme aponta Kinzo (2001, p. 4-5): 

A primeira, de 1974 a 1982, é o período em 
que a dinâmica política da transição estava sob 
total controle dos militares, mais parecendo 
uma tentativa de reforma do regime do que os 
primeiros passos de uma transição democrática 
de fato. A segunda fase, de 1982 a 1985, é 
também caracterizada pelo domínio militar, 
mas outros atores – civis - passam a ter um papel 
importante no processo político. Na terceira 
fase, de 1985 a 1989, os militares deixam de 
deter o papel principal (apesar de manterem 
algum poder de veto), sendo substituídos pelos 
políticos civis, havendo também a participação 
dos setores organizados da sociedade civil.

A campanha por eleições diretas para presidente, as 
Diretas Já, pressionou o governo militar, mas acabou derrotada no 
Congresso. Assim, a eleição de Tancredo Neves e José Sarney para 
a presidência se dá por voto indireto e sob inúmeras negociações 
com os partidos da situação. Por esse motivos, e também pelo 
falecimento do presidente eleito antes de iniciar o mandato, 
levando à posse o vice, o novo período democrático emerge já 
fragilizado. Em 1988, a elaboração da nova Constituição representa 
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a instituição da democracia, não sem diversos embates políticos. 
Para a educação, a nova Constituição prevê a descentralização do 
ensino, dividindo a responsabilidade técnica e financeira entre a 
União, os estados e municípios, além de orientar especificamente 
o que segue em seu artigo 206:

Art. 206. O ensino será ministrado com base 
nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas, e coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais do ensino, 
garantido, na forma da lei, plano de carreira 
para o magistério público, com piso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos, assegurado 
regime jurídico único para todas as instituições 
mantidas pela União;
VI - gestão democrática do ensino público, na 
forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade. (BRASIL, 
1988).

Naquele momento, muitos estados buscavam 
reestruturar a educação pública, desmantelada pelo fracasso da 
implantação do ensino profissionalizante de nível médio a partir 
da LDB de 1971. No Rio Grande do Sul, o governo de Pedro Simon 
(1987-1990) é o segundo democraticamente eleito após o regime 
de exceção, herdando da Ditadura e do governo do PDS (antiga 
Arena) muitos embates sociais, especialmente com a categoria 
docente:

Em abril de 1987, com apenas um mês de novo 
governo, eclodiu aquela que seria a maior greve 



612

do magistério. Na mesma época estalaram 
movimentos do funcionalismo público e dos 
policiais civis. Os professores chegaram a 
acampar por semanas na Praça da Matriz, 
com tendas e faixas de protesto, promovendo 
uma ensurdecedora sinfonia de sinetas e 
um incansável coro de palavras de ordens. A 
greve, que durou 90 dias, produziu arestas nas 
relações entre o Palácio Piratini e a bancada 
do PMDB na Assembléia, que tanto mais se 
deterioraram no dia em que a Brigada Militar 
escorraçou os professores acampados na Praça, 
os quais refugiaram-se no Palácio Farroupilha. 
O PMDB, agora no governo, tinha de adequar o 
discurso às contingências das contas públicas. 
(AXT, 1999, p. 27).

Um debate intenso se deu ao longo do Governo de Pedro 
Simon. No âmbito da educação, muitas propostas populares 
foram encaminhadas para comporem a Constituinte do RS (1989), 
destacando-se as três emendas que foram aprovadas e previam: 
35% do orçamento estadual para a educação, a criação dos 
conselhos escolares e uma terceira instituindo eleições diretas 
para diretores das escolas. 

A PP-89, concomitante à discussão da Constituinte do 
RS, começa a ser formulada a partir de debates ocorridos desde 
1987 com a comunidade escolar. Seu objetivo, apontado na 
Apresentação do documento, é a busca de “uma escola pública de 
qualidade e democrática”. Vejamos a seguir algumas sequências 
discursivas selecionadas para análise:

SD6 – Volta-se esta proposta para seu objetivo 
maior: apontar caminhos às escolas da Rede 
Pública Estadual que possam contribuir para 
a alteração da realidade existente no sentido 
de torná-la mais justa, mais igualitária, mais 
humana, enfim, mais democrática.
SD7 – [...] a escola democrática é aquela na qual 
se procura garantir iguais oportunidades de 
acesso e permanência, criação e apreensão do 
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saber.
SD8 – Conhecer e ter consciência dos direitos 
humanos [...] resgatar a identidade de classe 
e de cidadania das camadas populares, [...] 
fazendo com que o educando se perceba sujeito 
de uma coletividade.

De imediato, podemos perceber que não é só de educação 
que se fala nesta proposta: ao apresentar o que deveria ser uma 
educação democrática percebemos que se está falando também 
da construção de uma sociedade mais democrática. Nesse 
ponto, percebemos uma relação parafrástica entre sociedade e 
educação, uma vez que a educação, tomada como prática social, 
é corresponsável pela transformação da sociedade. 

Nas SDs selecionadas, observamos um efeito de sentido 
que permeia toda a proposta: aquele que liga a democracia à 
igualdade, ou à garantia de igualdade de direitos, tanto de acesso e 
permanência à escola quanto de condições de vida da população. 
Sabemos que este é apenas um dos sentidos possíveis de 
democracia e nos questionamos sobre a produção da evidência 
desse sentido. O efeito de sentido de igualdade marca-se, ao 
longo da proposta, no par igualdade/desigualdade, em outros 
trechos como: “propor e apoiar ações alternativas que superem 
àquelas que reforçam a desigualdade social”, que apontam a 
desigualdade de condições materiais de existência da população e 
colocam a escola ora como reforçadora das desigualdades sociais, 
ora como espaço possível para redução dessa desigualdade. 
Essa contradição aponta para o acionamento de sentidos do 
momento histórico anterior: se a educação anterior é funcional 
e desenvolvimentista, o que desemboca em uma sociedade 
cada vez mais desigual, no momento atual, é preciso ressaltar e 
reforçar a necessidade de construir uma escola e uma sociedade 
igualitárias. Além disso, para Saviani (1995), o processo educativo 
é a passagem da desigualdade à igualdade, nesse sentido, admitir 
que as condições do ponto de partida são as de desigualdade é 
a forma possível de estar na igualdade no ponto de chegada. Ou 
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seja, admitir as condições iniciais de desigualdade é a única forma 
possível de conquistar uma educação democrática. 

Toda a proposta (PP-89) é formulada sob pré-construídos 
do período anterior. Na SD8, o trecho resgatar a identidade de 
classe e a cidadania aponta para possíveis sentidos parafrásticos 
como recuperar, reaver, reconquistar uma identidade de classe 
que, por meio novamente do prefixo Re-, aciona o pré-construído 
que nos possibilita entender como perdida na/tirada/tomada 
pela Ditadura. Essa construção remete, assim, ao pré-construído 
da privação de direitos de diferentes ordens que a ditadura 
militar produziu, fazendo ressoar a memória de uma lacuna, e, 
consequentemente, do silenciamento de alguns sentidos e da 
evidência forjada de outros. 

Nas Sds selecionadas da PP-89, quando a olhamos 
comparativamente ao texto de 72, se destacam as ocorrências 
de palavras como justa, igualitária, humana, direitos humanos, 
cidadania, coletividade relacionadas à escola e à sociedade. Apesar 
de democracia estar presente em ambas as propostas, somente 
no texto de 89 esses sentidos são acionados. Essa discursivização 
só é possível em um contexto político efetivamente democrático, 
ou seja, com o fim do regime de exceção. As palavras destacadas 
apontam para sentidos impossíveis em um momento de tortura, 
desaparecimento e perseguição políticas e remetem à SD4, que 
mobiliza liberdade, direitos e autonomia de escola e professores 
de forma contraditória ao controle da educação pelo Decreto Lei 
nº 477, promulgado em 1969 para definir “infrações disciplinares 
praticadas por professores, alunos, funcionários ou empregados 
de estabelecimentos de ensino público ou particulares” (BRASIL, 
1969), ou seja, para controlar, censurar e punir qualquer ato de 
discordância do Regime. 

Por fim, observamos os sentidos da educação democrática 
ligados à cidadania, à justiça e à igualdade de oportunidades para 
as classes menos favorecidas não é garantido somente por uma 
“boa vontade” do governo com a educação: ele é possibilitado pelos 
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embates sociais e pelas exigências conquistadas pelos professores 
e alunos grevistas durante a construção da Constituinte do 
RS, como vimos anteriormente. Ou seja, é a consequência de 
um embate permanente por uma educação democrática que 
represente a igualdade de direitos, de acesso e de permanência. 
Quer dizer, um embate que se dá socialmente e se reflete, nas 
propostas pedagógicas, em um embate dos sentidos. 

consiDErAçõEs FinAis 

No presente artigo, buscamos analisar a discursivização da 
educação adjetivada como democrática em distintas condições de 
produção. Refletimos acerca da dimensão linguística e discursiva 
de redemocratização, pensando-a como “retomada de” após uma 
lacuna na democracia operada pela ditadura militar. Entendemos 
que diferentes gestos de análise poderiam ser lançados sobre 
esta reflexão. Seria cabível uma interpretação acerca do período 
democrático anterior (até 1964) – que consideramos interrompido 
pela ditadura – a fim de entender que forma democrática era 
aquela, quais os sentidos que o termo democracia acionava 
então e que ressoam na democracia após a ditadura. Uma 
outra investigação, que não cabe nos limites deste artigo, seria 
necessária para este fim. 

Pelo que conseguimos até o momento observar, o 
golpe de 64 instaura uma lacuna: esta lacuna não produz um 
apagamento de democracia no nível linguístico, ela segue sendo 
enunciada, produzindo seus efeitos, significando, porém, de 
maneira diferente. Ela é dita para silenciar outros dizeres. Ou 
seja, a discursivização possível, nessa conjuntura, é de uma 
educação funcional e desenvolvimentista, ainda que esses sentidos 
tentem ser silenciados. A lacuna instaurada pelo golpe não é 
somente temporal, histórica e política, ela também é uma lacuna 
nos sentidos de democracia, que, apesar de estar lá marcado 
linguisticamente, produz um silenciamento do autoritarismo 
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vigente. 
Dessa forma, se certos enunciados são formulados em 

ambas as conjunturas, seus sentidos não são os mesmos por 
conta das distintas condições de produção. O grande contraste 
entre as propostas, reflexo de suas condições de produção, está 
na associação de democracia e de educação com produtividade 
e desenvolvimento, em 1972; e no resgate da cidadania e da 
igualdade na de 1989. Segundo Saviani (1995), a prática pedagógica 
contribui para a democratização da sociedade, especialmente 
se compreender a desigualdade real em seu ponto de partida 
(como observamos na PP-89). Já uma proposta pedagógica que 
se enuncia como democrática do seu ponto de partida poderá 
produzir efeitos antidemocráticos em seu ponto de chegada, 
como acontece com a educação no Regime Militar. 

Portanto, uma educação democrática no Brasil, enunciada 
na Redemocratização, não é apenas uma proposta nos limites do 
pedagógico: é uma alternativa, por meio da educação, aos efeitos 
que a Ditadura Militar produziu, é aquela na qual se inscreve uma 
memória tanto da privação de direitos quanto a de uma outra 
democracia – e educação – possíveis interrompidas pelo golpe.
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inTroDução

A palavra inclusão origina-se do verbo incluir, e apresenta 
alguns significados: pôr ou estar dentro, inserir ou fazer parte de 
um grupo, conter, envolver, implicar. Muitos desses sentidos nos 
remetem ao significado de pertencimento de um lugar que se 
permita chamar de seu.

O processo de inclusão social de pessoas com deficiência 
vem gradativamente constituindo-se através de lutas e conquistas 
árduas, na busca da valorização e respeito às diferenças sociais. 
O que se observa são movimentos importantes contra a exclusão 
desses sujeitos que permanecem à margem da sociedade 
capitalista em que vivemos. É por meio da literatura clássica sobre 
a história do homem, que podemos verificar como se declaravam 
as formas de exclusão social muito mais pelas aparências e 
impedimentos dos corpos do que propriamente pelos potenciais 
ou capacidades, dando ênfase à deficiência. Na mesma forma e 
medida, também ocorriam atitudes excludentes e discriminatórias 
com relação às minorias raciais, linguísticas e culturais.

Nos últimos anos, acompanhamos o Estado 

1  Doutoranda do Programa de Pós- Graduação em Ciências da Linguagem da Universidade 
do Sul de Santa Catarina (UNISUL), vinculada a área da Análise de Discurso, e-mail: diane-
zardo@ibest.com.br
2  Professora e orientadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, da 
Unisul, desde 2011. Professora do curso de Jornalismo, da Unisul, desde 2000. Doutora em 
Linguística pela Unicamp.
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organizando-se através do jurídico e político, com a intenção de 
promover e implementar a inclusão de pessoas com deficiência 
em ambientes escolares. Debates e enfrentamentos, em diversos 
segmentos, emergem com o intuito de buscar melhores soluções 
devido à complexidade destas questões. 

Reconhecida enquanto instituição, dizemos que a escola 
pertence a um sistema complexo, que compreende e combina 
várias outras instituições e organizações, e respectivas práticas. 
Sistema esse que Althusser denominou Aparelho Ideológico do 
Estado(AIE), por admitir o fato de que não são as instituições 
que produzem as ideologias, pelo contrário, são determinados 
elementos de uma ideologia (a ideologia de Estado) que ‘se 
realizam’ ou ‘existem’ em práticas institucionais.

A escola, em seu papel de transmissora da cultura das 
classes dominantes, se constitui em importante instrumento de 
construção e manutenção da hegemonia ideológica, através do 
ensino e de outras formas ideológicas no interior das mesmas. 
Althusser, ao se referir a esse mecanismo, no interior das escolas, 
chama a atenção para a existência de ideologias dominadas, 
que, mesmo sem serem reconhecidas, coexistem e resistem à 
imposição da ideologia de Estado. Reconhecemos, portanto, a 
escola como espaço de contradições, apesar dos limites dessa, 
marcamos a importância da luta de classes para torná-la espaço 
de valorização e respeito à diversidade.

Estamos propondo uma reflexão sobre as Leis de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDBs), compreendendo-as como 
determinações legais carregadas de elementos ideológicos 
construídos pelo Estado. Nesse caso, trazendo os Artigos que 
referenciam a educação de pessoas com deficiência, contidos das 
Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB): LDB Nº 
4024/61, LDB Nº 5692/71, LDB Nº 9394/96. 

Interessa-nos refletir sobre o movimento discursivo das 
leis que se referem às pessoas com deficiência, na medida em 
que estas são elaboradas a partir das necessidades que emergem 
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de uma formação social dada, ou seja, a formação capitalista e 
suas demandas. Entendemos, portanto, essas materialidades 
como dispositivos apresentados sob a forma de leis, promulgadas 
para corresponder às necessidades geradas em determinados 
momentos e que, analisadas discursivamente, evidenciam 
sentidos presentes em suas textualidades. 

Leis criadas com o intuito de interpretar e produzir 
ordenações sobre fatos que se apresentam, viabilizando possíveis 
soluções às questões imersas na sociedade. Entre essas questões 
estão os movimentos sociais em prol da pessoa com deficiência, 
que surgem em uma conjuntura social e política dada, ou seja, 
em determinadas condições que produzem sentidos. Assim, 
compreendemos que os efeitos de sentido presentes nas Leis de 
Diretrizes e Bases da educação refletem uma conjuntura sócio-
histórica tal, e que estarão balizando novas formas de constituição 
de leis posteriores. 

Daí o interesse em embasarmos este estudo no aporte 
teórico da Análise de Discurso (AD), pois constrói sua teoria 
e os dispositivos analíticos baseados no tripé composto pela 
Linguística, Materialismo Histórico e Psicanálise. Esta teoria, parte 
do entendimento que a materialidade específica da ideologia é 
o discurso e a materialidade de discurso é a língua. Para Orlandi 
(2005): “não há discurso sem sujeito e, não há sujeito sem ideologia, 
ou seja, o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e 
é assim que a língua faz sentido”. Considera os processos e as 
condições de produção da linguagem, ou seja, analisa a relação 
estabelecida pela língua com os sujeitos que falam e as situações 
em que produzem seus dizeres. 

Inicialmente, trazemos a concepção de que a linguagem, 
na perspectiva da AD, não pode estar apartada da sociedade que 
a produz. Compreende-se que os processos que estão em jogo 
na constituição da linguagem são processos histórico-sociais. Nas 
palavras de Orlandi (2011, p.150), “a apropriação da linguagem 
é social, os sujeitos da linguagem não são abstratos e ideais, 



623

mas mergulhados no social que os envolve, de onde deriva a 
contradição que os define”. A AD propõe pensar o discurso como 
objeto, ao mesmo tempo social e histórico, e também um espaço 
de confrontos.

Nesse aspecto, podemos pensar o movimento da 
inclusão a partir dos atravessamentos do discurso pedagógico, 
que também é político, produzido pela escola. Para Orlandi (2011, 
p.28) o “Discurso Pedagógico (DP) como um discurso circular, ou 
seja, um dizer institucionalizado, sobre as coisas, que se garante, 
garantindo a instituição em que se origina e para a qual atende: 
a escola.” Dessa maneira, o Discurso Pedagógico, se revelando 
na função institucional, reflete relações institucionais das quais 
faz parte, e, sendo essas relações autoritárias, entendemos o 
DP como autoritário, percebendo-se claramente a contenção 
da polissemia, ou seja, o agente do discurso se pretende único, 
ocultando o referente pelo dizer. A escola institui seu discurso 
por regulamentos, regras disciplinares que aparecem como 
válidas para a ação, como modelos que fornecem o prestígio da 
legitimidade. 

Na perspectiva de Orlandi (2011, p. 22) a escola dissocia 
sua função de reprodução cultural de sua formação social, isto 
confirma a ideia da escola como colaboradora da transmissão de 
um patrimônio cultural que aparece como bem comum. Neste 
caso, fazendo uma correspondência entre a seleção e distribuição 
do capital cultural, capital econômico e do poder nas diferentes 
classes. Daí Orlandi se referir a uma circularidade: só poderá 
possuir tal capital cultural o que já tem condições para possuí-lo. 

Neste sentido, estamos refletindo sobre uma formação 
social que seleciona os bens culturais a serem absorvidos ou 
possuídos, e isto supõe a posse desses saberes a quem apresente 
condições próprias, estabelecendo hierarquias escolares, 
legitimando a perpetuação da ordem social. O autoritarismo 
está incorporado nas relações sociais, está na escola, está no seu 
discurso. Nessa perspectiva de escolarização, é que há a separação 
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dos que aprendem e os que não aprendem; do sistema educacional 
especial do sistema educacional regular; da sala de aula comum 
da classe especial; da escola regular da escola especial. Assim a 
escola cumpre sua função social, a de reprodução. 

De um lado, portanto, presenciamos uma espécie de 
seleção que decide quem faz parte, quem está em condições de se 
apropriar desse discurso, ao mesmo tempo em que presenciamos 
um processo de esmagamento, apagamento do outro. A partir de 
uma ordem social e respectivos valores, construídos histórica e 
ideologicamente, criou-se uma imagem social do aluno deficiente, 
ou seja, uma imagem que dicursiviza sobre um sujeito desprovido 
das capacidades cognitivas para as aprendizagens acadêmicas, 
retirando da escola essa responsabilidade, configurando um 
sentido que o sujeito deve apenas socializar-se. 

Nesta perspectiva o discurso pedagógico demonstra o 
poder de um sujeito sobre o outro: um competente e socializado 
que, obrigatoriamente, auxilia na socialização do outro que não é. 
Este fato levou a um apagamento das condições de aprendizagem 
da pessoa com deficiência, na qual a negação das suas capacidades 
de aprender contribuía para a minimização ou mascaramento 
dos problemas, interferindo nas metodologias adotadas para os 
atos de ensinar e de aprender. Deparamo-nos com um efeito de 
mascaramento por meio do discurso pedagógico, no qual não se 
compreende o aluno com deficiência como sujeito capaz, apaga-se 
sua capacidade cognitiva para aprender conteúdos acadêmicos, 
e consequentemente, o impede de se desenvolver e adquirir 
as condições necessárias para tornar-se sujeito independente, 
produtivo e integrado ao mercado social. 

Na sequência, trazemos na íntegra os Artigos das LDBs 
que tratam sobre a inclusão de alunos com deficiência, leis que 
marcaram historicamente com determinações importantes todo 
o movimento de inclusão por 4 décadas. Observa-se que na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Nº 4.024, de 20 de 
dezembro de 1961, o atendimento educacional às pessoas com 
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deficiência passa a ser fundamentado pelas seguintes disposições:

TÍTULO X - Da Educação de Excepcionais - Art. 
88. A educação de excepcionais deve, no que 
fôr possível, enquadrar-se no sistema geral de 
educação, a fim de integrá-los na comunidade. 
Art. 89. Tôda iniciativa privada considerada 
eficiente pelos conselhos estaduais de educação, 
e relativa à educação de excepcionais, receberá 
dos poderes públicos tratamento especial 
mediante bôlsas de estudo, empréstimos e 
subvenções.

Na década seguinte, promulga-se a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, Nº 5692, de 20 de Setembro de 1971, 
a qual traz o seguinte Artigo:

Art. 9º- Os alunos que apresentem deficiências 
físicas ou mentais, os que se encontrem em 
atraso considerável quanto à idade regular de 
matrícula e os superdotados deverão receber 
tratamento especial, de acôrdo com as normas 
fixadas pelos competentes Conselhos de 
Educação.

Após duas décadas, é promulgada a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, Nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, 
trazendo um Capítulo sobre a Educação Especial, especificamente 
no Art. 58:

Entende-se por educação especial, para os 
efeitos desta Lei, a modalidade de educação 
escolar, oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos portadores 
de necessidades especiais. (BRASIL, 1996)

Em nossa reflexão, nos apoiamos na ideia que as 
referências trazidas nos textos constroem lugares de evidência, 
de sustentação, de garantia, de atestação. Desse modo, os dizeres 
estariam trabalhando o que seria indicado como verdadeiro, 
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produzindo um efeito verdade e suas implicações subjetivas. 
Discursivamente, percebemos em cada textualidade, expressa 
nos Artigos acima, marcas que produziram sentidos sobre os 
movimentos de integração e inclusão, esses que determinaram 
fundamentalmente o percurso da educação das pessoas com 
deficiência, fornecendo determinadas direções ou determinados 
efeitos de sentido. Esses que ainda incidem nas relações 
intersubjetivas estabelecidas por educadores e educandos, 
no contexto escolar. Sentidos evocados e sustentados por 
determinadas condições, ou seja, mecanismos ou processos 
nos quais esses elementos históricos, atravessados ideológica e 
socialmente, tornaram-se também elementos estabilizados na 
memória social. 

As instituições precisam garantir para os sujeitos 
que se inscrevem nelas, que eles compartilhem 
uma mesma realidade, que tenham, portanto, 
uma mesma memória. Com essa memória em 
comum, os gestos de interpretação podem se 
homogeneizados no presente. Isso garante o 
controle. (FLORES, 2014, p. 57). 

A memória tem como tendência absorver o acontecimento, 
ou seja, colocá-lo dentro da regularidade já existente, torná-lo 
previsível e adequado. O funcionamento da memória discursiva é 
percebido pela repetição de enunciados, dizeres que foram ditos 
anteriormente e irão formar regularidades discursivas. Estas, 
por sua vez, evocam significados através dos pré-construídos 
estabelecidos nas séries enunciativas. 

Estamos, portanto, nos referindo a uma memória 
composta pelos elementos que deram a condição de legibilidade 
às formas de entendimento sobre a condição da deficiência. 
Sustentados nos pressupostos da AD, temos os pré-construídos 
sobre as questões da deficiência: sinônimo de doença, 
incapacidade, anormalidade. Sentidos postos ao longo da história 
sob a forma de repetição, produzindo efeitos de regularização. 
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Dessa forma, estamos diante de dois movimentos de 
grande amplitude mundial: integração escolar X inclusão escolar, 
estes que são impulsionados por um jogo de forças vindas de 
diversos setores, grupos ou classes sociais, implicadas em forças 
econômicas, políticas e ideológicas, e que se expande por todos 
os países. Estes movimentos encontram-se atravessados por 
discursos jurídicos e políticos, tanto da esfera nacional como 
mundial, que se materializam na forma de Leis, decretos e outros 
dispositivos, para serem aplicadas. Também, na forma de Políticas 
Públicas, em que estão implicados modelos de interferência do 
Estado na sociedade, já que estas se assentam em um fato político 
e social, que culmina em intervenção na sociedade como um todo. 

Segundo Pêcheux, (2014, p.171) a existência da sociedade 
e da história pressupõe as relações de produção e da luta de 
classes, produzidas pelo modo de produção capitalista e sob 
a dominância geral do jurídico. Isto implica que a produção 
histórica de um conhecimento dado não poderia ser pensada, 
senão como efeito de um processo histórico determinado pela 
própria produção econômica. Dessa forma, estamos analisando 
os movimentos de integração X inclusão a partir da ideologia 
própria de cada período, ou seja, considerando as condições de 
produção dos sentidos próprios desses movimentos. 

Partindo dos documentos legais e marcos históricos, 
podemos chegar aos dizeres sobre a pessoa com deficiência, 
sentidos ditos e significados por alguém, em algum lugar, 
em outros momentos, também implicados em dizeres do 
senso comum, discursos jurídicos e políticos. São formulações 
utilizadas no período caracterizado como integração: pessoas 
ditas como incapazes, anormais ou retardadas, excepcionais – 
posteriormente, no movimento de inclusão, esses mesmos dizeres 
deslizaram para outros: pessoas portadoras de necessidades 
especiais, pessoas com deficiência, pessoas com capacidades e 
direitos, com empoderamento. 

Estamos nos referindo a uma memória social que se 
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inscreve em práticas, sensível aos efeitos de forças que visam 
à regularização dos pré-construídos, no caso de paráfrases 
e, outras, que visam a desregulação como possibilidade de 
articulação discursiva. Podemos pensar o movimento da inclusão 
como um acontecimento enunciativo, este que rompe e provoca 
interrupções na série de regularidades, e produz novas maneiras 
de dizer e tratar as questões da deficiência. Guimarães (2002) 
especifica que algo é acontecimento enquanto diferença na sua 
própria ordem. Para o autor, o que caracteriza a diferença é que 
o acontecimento não é um fato no tempo, ou seja, não é um fato 
novo enquanto distinto de qualquer outro ocorrido antes no 
tempo. “O acontecimento instala sua própria temporalidade: essa 
é a sua diferença” (GUIMARÃES, 2002, p. 11-12). Não interessa 
apenas “quando” um fato se deu, mas o que ele significa em 
relação à história, ao político, e ao social para compreendermos o 
presente da enunciação.

Percebemos as diversas Conferências e Declarações3 
como políticas internacionais que produzem novos dizeres sobre 
os direitos da pessoa com deficiência, construídas a partir de 
memórias que estão sendo produzidas no âmbito da educação 
inclusiva. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, 
assegura a necessidade de defesa dos direitos humanos, pela 
proteção do Estado de Direitos, pela dignidade humana e melhores 
condições de vida, inclusive o direito à liberdade. Anos mais tarde, 
a ONU vem legitimar-se como defensora das questões sobre 
deficiência e proclama em 1981, o Ano Internacional das Pessoas 
Deficiência. Este fato traz marcas políticas para a legitimação da 

3  Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas no dia 6 de dezembro de 2006. Declaração dos Direitos das Pessoas Porta-
doras de Deficiências. 
Convenção da Guatemala, ratificada pelo Decreto nº 3.956, de 8/10/2001. Organização das 
Nações Unidas - ONU 
Declaração de Salamanca - Princípios, Política e Prática em Educação Especial - Ano de 
1994.
Conferência Mundial sobre Educação para Todos - Jomtien, Tailândia – Ano de 1990.
Outras...
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própria existência do organismo. 
Nesse sentido, Pfeiffer (2010) compreende que as 

políticas sociais são instrumentos importantes no sentido de 
amenizar as desigualdades. A formulação dessas políticas se 
sustenta por meio das necessidades construídas em diferentes 
espaços de circulação de sentidos, e materializam-se em gestos 
de interpretações ou ações. Daí entendermos a adoção do Ano 
Internacional das Pessoas com Deficiência, como um gesto 
político frente às questões e demandas sociais. “O político 
como argumento funciona justamente no silenciamento de 
outras práticas não coesas com aquilo que já está devidamente 
administrado e que se sustenta por uma discursividade jurídica.” 
(PFEIFFER, 2010, p. 98). 

Uma década depois, em 1990, a Conferência Mundial 
sobre Educação para Todos, ocorrida em Jomtien, na Tailândia, foi 
considerada um marco histórico na definição de políticas públicas 
e buscava corresponder a satisfação das necessidades em relação 
à aprendizagem. 

Comprometemo-nos em cooperar, no âmbito 
da nossa esfera de responsabilidades, tomando 
todas as medidas necessárias à consecução 
dos objetivos de educação para todos. Juntos 
apelamos aos governos, às organizações 
interessadas e aos indivíduos, para que se 
somem a este urgente empreendimento. 
As necessidades básicas de aprendizagem 
para todos podem e devem ser satisfeitas. 
(DECLARAÇÂO DE SALAMANCA, 1994) 

Em 1994, com o apoio da UNESCO, realizou-se em 
Salamanca na Espanha, a Conferência Mundial das Necessidades 
Educativas Especiais, na qual resultou a Declaração de Salamanca, 
que assegura o direito de toda criança à educação, reconhece a 
necessidade da escola levar o aluno a aprender com qualidade, 
valorizar sua individualidade, características, necessidade e 
habilidades. Dessa forma, reafirmou o compromisso com uma 
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educação aberta a todos, fato este já apresentado e afirmado na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. A conferência 
que contou com a participação de 92 países e 05 organizações 
internacionais, possibilitou pensar na importante influência na 
educação brasileira, pois visava corresponder às necessidades 
de seu tempo. Um dos aspectos centrais em termos de Brasil 
verificou-se que, após a Declaração de Salamanca, a inclusão 
passa a fazer parte na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional de 1996. 

O desafio que confronta a escola inclusiva é 
no que diz respeito ao desenvolvimento de 
uma pedagogia centrada na criança e capaz de 
bem sucedidamente educar todas as crianças, 
incluindo aquelas que possuam desvantagens 
severas. O mérito de tais escolas não reside 
somente no fato de que elas sejam capazes 
de prover uma educação de qualidade a todas 
as crianças: o estabelecimento de tais escolas 
é um passo crucial no sentido de modificar 
atitudes discriminatórias, de criar comunidades 
acolhedoras e de desenvolver uma sociedade 
inclusiva. (DECLARAÇÃO DE sAlAMAncA,1994) 

Estes documentos representam um consenso mundial 
sobre os direitos às necessidades básicas da educação de pessoas 
com deficiência, nos quais os governos comprometem-se, através 
de medidas orçamentais, matéria de lei ou como política pública, 
com o desenvolvimento dos princípios da sociedade inclusiva. 

Imersos nesse universo gerido pelo capitalismo, o jurídico, 
no formato de leis, que são promulgadas para responderem às 
necessidades de determinado momento, evidenciam falhas na 
constituição de seu discurso. As leis produzem significados sobre 
fatos apresentados socialmente e viabilizam possíveis medidas 
ou soluções às questões impostas pelo capitalismo, produzindo 
efeitos de segurança e ao mesmo tempo silenciando as condições 
daqueles que se encontram à margem. 
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Trazemos a questão de que, em muitos casos, há uma 
inclusão forçada, ou seja, necessário se dar pela força da lei, para 
que práticas inclusivas possam ocorrer. Estamos nos referindo 
às práticas que não contemplam uma iniciativa, ou desejo 
espontâneo, mas que se dão pela imposição legal. Como é o caso 
da lei que regulamenta a contratação de pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho, leis que asseguram a acessibilidade 
urbana, leis que garantem direitos à saúde, educação, etc. 

O movimento de integração da pessoa com deficiência 
inicia por volta dos anos 70, trazendo a preocupação pela 
substituição dos paradigmas da institucionalização pelo paradigma 
de normalização. Desse modo o Brasil passou a assumir o princípio 
da normalização como critério norteador da avaliação social e a 
oferta de serviços, como gestos de estar atento à pessoa portadora 
de deficiência, na área educacional. Assim, recomendava a 
prestação de serviços educacionais técnicos, especializados, com 
o objetivo de promover a adaptação da pessoa ao seu meio social. 
Daí emerge o conceito de integração, 

[...] que se referia à necessidade de modificar 
a pessoa com necessidades especiais, de forma 
que esta pudesse vir a se assemelhar, o mais 
possível, aos demais cidadãos, para então 
poder ser inserida, integrada, ao convívio em 
sociedade. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 
1994). 

Ao concordar e assumir os pressupostos da citada 
Declaração, o Brasil assume o compromisso de que as instâncias 
públicas: a educação, saúde e assistência social, entre outras, 
reconheçam as condições da pessoa com deficiência, tomando 
as medidas necessárias para assegurar o acesso e a participação 
em serviços disponíveis. Criava-se o paradigma do “suporte” 
tornando urgente a disponibilização de serviços especializados 
como: neurologia, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, 
terapia ocupacional, etc. Sobre isso, podemos pensar um sujeito 
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compartimentalizado, fragmentado, sob o apoio de serviços para 
atender àquilo que o difere dos demais. 

Ao ofertar os ajustes necessários mantém-se o efeito 
de que os incluídos teriam “as condições esperadas” para 
efetivar matrícula e o acesso à escola pública regular. Isto posto, 
silenciava-se as intensas jornadas de atendimentos em que 
estes sujeitos eram submetidos com o intuito de modificar a 
pessoa com deficiência, minimizando a condição da deficiência. 
Estamos tomando isso como falta de valorização e respeito da 
pessoa humana, na tentativa de atingir a padronização para o 
funcionamento de um mundo logicamente estabilizado. 

Como foi dito anteriormente, a partir do movimento de 
integração proposto pela Conferência de 1970, foram criadas 
classes especiais nas escolas regulares, passando para escola 
pública a responsabilidade de atender os alunos com deficiência, 
enfatizando que a adaptação do aluno à escola comum, dependia 
do seu esforço. Da forma como foram sendo tratadas, as classes 
constituíram-se em espaços de segregação dentro das escolas 
regulares, pois foi compreendido como um serviço paralelo, um 
tratamento especial. Investimentos em formações específicas 
para trabalhar com alunos especiais eram realizados através da 
utilização de métodos e técnicas de ensino especializadas. Como 
exemplo, citamos a criação de cursos de licenciaturas específicas, 
como é o caso do curso de Pedagogia Especial para Deficientes, 
oferecido em algumas instituições de ensino superior.

Como percebemos, havia uma intenção de oferecer 
tratamento especial, esse que pretendia separar os sujeitos 
normais daqueles que apresentavam condições diferentes 
das estabelecidas pelos padrões da normalidade. Sendo que 
esta determinação atingiria também os níveis elevados de 
escolarização, como o caso do ensino médio e superior. No que 
tange a educação dos deficientes, conforme o Artigo 9º da lei:

OS alunos que apresentem deficiências físicas 
ou mentais, os que se encontrem em atraso 
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considerável quanto à idade regular de matrícula 
e os superdotados deverão receber tratamento 
especial, de acôrdo com as normas fixadas 
pelos competentes Conselhos de Educação.

A integração do deficiente na sociedade era o foco nesse 
momento histórico. Os alunos com deficiência deveriam se 
ajustar à escola, desenvolvendo-se o paradigma de integração, 
produzindo um efeito de que todos os educandos apresentavam 
as mesmas condições e oportunidades de escolarização, assim 
como de convívio social; após um período frequentando a classe 
especial na rede pública, estes passariam por um processo de 
avaliação, para serem promovidos para as salas comuns. Porém, 
muitos não se desenvolviam a tal ponto, configurando uma 
exclusão legitimada, na medida em que estes permaneceriam na 
escola regular, porém sem o direito de frequentar a sala comum. 

No modelo de integração proposto, o aluno tem o 
dever de integrar-se, sob a responsabilidade de produzir a sua 
própria condição para acompanhar o ritmo e a complexidade dos 
conteúdos ministrados em cada série. Portanto, verifica-se que 
na prática o movimento de integração não se estabeleceu de fato. 
Como efeito, não possibilita a integração, e sim a segregação. 
Rodrigues (2006, p. 77) aponta que a inclusão não pode ser 
considerada evolução da integração, assim, apresenta a premissa 
de que a integração fez surgir uma escola paralela à escola regular 
em que os alunos tinham condições especiais de frequência, aulas 
suplementares, apoio educativo, possibilidade de se estender o 
plano de ensino da série, condições especiais de avaliação etc. 

Entre a implementação jurídica, a gestão do Estado e da 
escola, há o embate da pessoa com deficiência que permanece 
com a voz calada nas discussões. O movimento da integração/
inclusão silencia, mas, ao mesmo tempo, o deixa sempre à 
vista, ainda que significado de outras posições. Sobre a questão 
dos atravessamentos do jurídico, Indursky nos apresenta uma 
definição contundente, 
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O discurso jurídico é construído pelo conjunto 
de textos jurídicos que estabelecem a legislação 
de um país, através qual a sociedade é 
ordenada. Ou seja, o discurso jurídico é assunto 
de especialistas: juristas, juízes, legisladores, 
etc. Enquanto que o jurídico é resultado do 
trabalho de construção discursiva, instaurado 
na cena discursiva, pelos diferentes sujeitos 
históricos que nela se confrontam, pelo viés 
dos discursos em circulação, no discurso social. 
(INDURSKY, 2005, p. 97-110). 

Refletir sobre o jurídico como resultado da construção 
discursiva nos faz pensar nos sentidos dos documentos oficiais que 
foram sendo implementados pelo governo a partir da Declaração 
de Salamanca. Assim, temos um efeito ideológico de evidência 
posto em funcionamento nesses documentos, que sustenta 
os mecanismos de naturalização de determinados sentidos e o 
apagamento de outros. Considerando os pressupostos da Análise 
de Discurso, isso é possível porque a ideologia faz parecer natural 
que sentidos permitidos pelas instituições dominantes sejam 
repetidos e aceitos como legítimos. 

consiDErAçõEs FinAis

Tanto o movimento de integração como o de inclusão faz 
ressoar sentidos dominantes do contexto social e histórico, em 
que o Estado deixa de assumir responsabilidades sociais efetivas 
e desloca-as para outras instâncias, em um processo natural 
(ideológico). Esse deslizamento, marcado na ordem da língua, 
passa a ser é retomado nas últimas décadas, sob a forma de 
necessidade ou obrigatoriedade do Estado em nomear as questões 
da atualidade, em formato de leis, decretos ou políticas públicas, 
já que, mediante variadas demandas locais e internacionais, os 
sentidos de inclusão estão postos em grandes movimentos sociais 
e reclamam sua discursivização. Daí citarmos a Lei Brasileira de 
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Inclusão- ou Estatuto da Pessoa com Deficiência- Lei nº 13.146, de 
6 de Julho de 2015, por ser considerada a adaptação da Convenção 
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU à legislação 
brasileira, tratando da acessibilidade e da inclusão em diferentes 
aspectos da sociedade.

Contudo, ao nomear e dar corpo aos documentos 
legais, o Estado materializa novamente pela ordem da língua, 
sua parcial isenção de responsabilidade, quando não permite a 
implantação efetiva de uma política pública de inclusão que se 
dê através de investimentos na área da pesquisa em educação, 
saúde e sociedade. Assim estaria possibilitando a compreensão 
sobre como as práticas discursivo-inclusivas são constituídas e 
investidas de significâncias. 

A análise empreendida contribui para o entendimento dos 
diferentes modos de subjetivação e dos impasses subjetivos que a 
prática inclusiva mobiliza. Estamos diante de ações governamentais 
que impedem a instauração de uma discursividade que enseje a 
possibilidade da sociedade avançar de forma plena no movimento 
de inclusão das pessoas com deficiência.  
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inTroDução

Vemos o início da constituição de um cenário didático-
pedagógico que dá os primeiros passos no sentido de legitimar o 
caráter autoral da produção textual de escolares por meio de uma 
intervenção na direção do trabalho de escrita singular na educação 
básica. As proposições sobre autoria também se desdobram em 
outros contextos da política educacional brasileira, como o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM), por exemplo.

Com a finalidade de avaliar a aprendizagem dos 
estudantes que tenham concluído o Ensino Médio, o Enem reserva 
espaço e peso significativos para a produção de redações em 
uma das etapas do certame. A avaliação desta produção escrita 
está condicionada a critérios de diversas ordens: ortográfico, 
gramatical, textual e discursivo. Devido a sua finalidade avaliativa, 
estabeleceu-se uma matriz de correção que considera, em seus 
parâmetros discursivos, explicitamente, a autoria como item a ser 
considerado para alcançar nota máxima na competência III3. A 
proposta desta matriz de correção das redações do Enem aponta 
1  Doutorando em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), com 
bolsa CNPq. Possui mestrado em Estudos Linguísticos e especialização em Ensino-Apren-
dizagem do Português pela Universidade Federal do Pará (UFPA). E-mail: diegomnbecer-
ra@gmail.com
2  Doutoranda em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Possui 
mestrado em Linguística pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialização em 
Libras pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). É professora do Instituto Federal do 
Piauí (IFPI). E-mail: sharalylian@hotmail.com
3  A cartilha de redação do participante do ENEM, divulgada anualmente pelo MEC, apre-
senta uma matriz de referência de avaliação com cinco competências, das quais a terceira 
instrumentaliza a noção de autoria. 
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para uma “perspectiva funcional e discursiva [...] não mais calcada 
no critério exclusivo das normas gramaticais” (VIEIRA, 2005, p. 2), 
o que é um avanço.

Tendo em vista essa incorporação da perspectiva 
discursiva no contexto político-educacional voltado à produção 
escrita em Língua Portuguesa, elegemos, aqui, como objeto 
de estudo, o processo de avaliação de redações do Enem por 
meio de descritores de ordem discursiva. Esse processo propõe 
avaliar a capacidade de alunos concluintes da educação básica 
com relação à escrita singular caracterizada por meio de indícios 
de autoria: estilo, posicionamento e repertório sociocultural 
produtivo. Queremos entender a relação entre os parâmetros 
de ordem discursiva para correção das redações e a aplicação 
da noção de “autoria” nos escritos classificados como “autorais” 
pelos avaliadores do Enem, professores de Língua Portuguesa 
previamente selecionados e treinados.

A inclusão da noção de autoria como critério de correção 
das redações do Enem apoia-se na ideia de responsabilidade 
pelo dito enquanto marca da singularização dos textos, isto é, da 
autoralidade. Essa singularidade é captada pelo leitor-avaliador 
através do modo como a heterogeneidade argumentativa se dá no 
texto. Nesse sentido, há uma ampliação no escopo conceitual das 
práticas do ensino-aprendizagem da escrita e de sua avaliação na 
educação básica, que, conforme sugerimos, configura um avanço 
na política linguística do País. 

Desse modo, entendemos que a situação de produção 
de textos escritos demandados pelo Enem demonstra princípios 
teóricos que vêm sendo incorporados no cenário do ensino-
aprendizagem de Língua Portuguesa. Mesmo que a sala de aula e 
o Enem configurem lugares sociais distintos de produção textual 
escrita, eles se inter-relacionam tanto do ponto de vista teórico-
conceitual, quanto do ponto de vista político-educacional. Assim, o 
Enem, tal como se apresenta hoje, está condicionado ao contexto 
da educação básica e sua proposta de produção escrita se atrela 
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ao ideal do trabalho de escrita que se deve desenvolver nas aulas 
de Português.

A partir desse contexto de produção escrita do Enem, 
nos preocupamos aqui, por um lado, em saber se a estruturação 
dos critérios de ordem discursiva da matriz de avaliação das 
redações explicita claramente as condições de uma escrita 
singular voltada para constituição de autoria, e, por outro lado, 
se as redações produzidas pelos estudantes e classificadas como 
“autorais” revelam, de fato, correspondência com a modalização 
nas posições subjetivas vinculadas à escrita singular. 

Para construir uma argumentação que responda a 
estas preocupações de pesquisa, observamos as seguintes 
pressuposições baseadas especificamente na produção das 
redações do Enem dos últimos anos: primeiro, a inserção da 
noção de autor nos parâmetros de correção das redações do 
Enem se dá em decorrência de um cenário de ensino de português 
que considera em suas bases teóricas aspectos referentes às 
questões discursivas; segundo, as redações do Enem classificadas 
como autorais, respeitadas as proposições teóricas sobre tal 
noção, são estruturadas a partir do agenciamento de indícios de 
estilo, de heterogeneidade e de posicionamento. Tomamos como 
material de análise a matriz de correção das redações do Enem, os 
documentos que explicitam os critérios da matriz e uma redação 
classificada como autoral. 

Antes de proceder à análise, apresentaremos alguns 
apontamentos acerca da noção de autoria que estão sendo 
pensadas no âmbito do ensino de língua, propostas a partir de 
um deslocamento da percepção foucaultiana, que demandava 
correlação com uma obra reconhecida publicamente (POSSENTI, 
2009; 2016). Aqui consideramos as dimensões de autoria relativas 
ao trabalho de escrita a partir da perspectiva de sua aparição 
social (MAINGUENEAU, 2010), onde se pode, eventualmente, 
observar a qualificação das produções textuais resultante da 
intervenção didático-pedagógica que ocorre nas aulas de Língua 
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Portuguesa. As modalizações nas posições subjetivas durante o 
ato de escrever (MAGALHÃES; RIOLFI, 2008), que permitem avaliar 
especificamente o trabalho de escrita no ambiente escolar e 
extraescolar em níveis de singularidade, também são mobilizadas. 

Na sequência, verificamos os termos em que são 
explicitadas, nos parâmetros de correção, as condições que forjam 
uma escrita autoral. Analisamos em que termos são enunciados, 
em tais documentos de referência, as marcas indiciais de autoria 
de acordo com as três atitudes discursivas propostas por Possenti 
(2009; 2016): (i) fugir da mesmice, na perspectiva da composição 
de textos cujo agenciamento da singularidade ocorre nos planos 
do estilo individual e genérico; (ii) dar voz ao outro, no sentido da 
administração dos recursos linguístico-textuais que evidenciam 
a heterogeneidade das vozes no discurso; (iii) manter a distância, 
na direção da assunção pelo sujeito de um posicionamento 
relacionado a outros discursos.

Tentamos verificar, por fim, se a avaliação positiva da 
redação, quanto à autoralidade, corresponde aos graus de escrita 
que testemunham implicação subjetiva, conforme Magalhães 
e Riolfi (2008), e às atitudes discursivas elencadas por Possenti 
(2009; 2016) e se há o agenciamento da singularidade em uma 
produção escrita no contexto do Enem, que deve idealmente ser 
cotejada nos parâmetros que orientam a depreensão das marcas 
indiciais de autoria.

1 A noção DE AuToriA

Os pressupostos teóricos que sustentam nosso trajeto 
de análise são os seguintes: dimensões da noção de autor 
(MAINGUENEAU, 2010); indícios de autoria, notas sobre autor 
(POSSENTI, 2009, 2016) e as modalizações nas posições enunciativas 
na escrita (MAGALHÃES; RIOLFI, 2008). Essa rede teórica, em 
consonância com o corpus apresentado acima, perfila um percurso 
de análise alinhado às preocupações sobre a forma como as 
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teorias discursivas vêm sendo transpostas para o contexto político 
de ensino-aprendizagem português, língua materna.

1.1 DIMENSÕES DA NOÇÃO DE AUTOR

Maingueneau (2010) explora a noção de autoria como 
um sistema de níveis. Para o autor, no universo das relações 
enunciativo-discursivas existem níveis de reconhecimento de um 
autor por meio de certos fatores condicionantes, interpretáveis 
como dimensões de autoralidade que podem ser acessadas pelo 
indivíduo ao “enfrentar o inferno da escrita” (RIOLFI, 2011, p. 16).

Esses níveis são constituídos de acordo com o estatuto 
social da relação que se estabelece entre escritor e seu texto. Sob 
essa perspectiva teórica, emerge uma reflexão linguística acerca 
da possibilidade de que qualquer indivíduo imerso em atividades 
de produção verbal apresente condições de ser um autor, 
ampliando-se a noção foucaultiana de autor atrelada à obra. 
Em Maingueneau (2010), as dimensões em que um enunciado 
pode ser susceptível de ter um autor ou de ser caracterizado por 
aspectos de singularidade são estas:

a) Autor responsável: dimensão primária de 
autoralidade em que se constitui juridicamente 
a entidade subjetiva responsável por um 
texto singular. Uma dimensão relacional entre 
aquele que acede a esse tipo de autoralidade 
e qualquer tipo de texto correspondente 
a gêneros discursivos variados. Configura-
se como um movimento relacional entre 
produções textuais rotineiras e a singularidade 
de estilo e posicionamento. Essa dimensão 
baseia as demais. 
b) Autor ator: dimensão específica dos ramos 
de atividade de produção textual literária. O 
sujeito escritor está circunscrito a uma zona de 
produção e gerenciamento de textos literários. 
É uma perspectiva autoral produzida para 
sustentar a carreira de um literato.
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c) Autor enquanto correlato de uma obra: 
dimensão em que estão implicadas uma 
entidade subjetiva e a consagração de uma obra 
constituída em qualquer campo discursivo. Ela 
se vincula objetivamente a graus de prestígio 
social que uma obra composta por um texto 
ou por um conjunto diversificado de textos 
provenientes de produções verbais rotineiras 
pode alcançar. 

Essa última dimensão da noção de autor proposta por 
Maingueneau (2010) se sustenta numa perspectiva funcional 
que permite a emergência da relação entre o ser que escreve 
e sua produção textual singular. Entender a autoria como uma 
realidade complexa que se demonstra sob algum ou alguns 
desses três usos específicos viabiliza uma reflexão sobre as 
condições em que um texto é susceptível de ter um autor. Isso 
permite, inclusive, dimensionar a qualidade da produção verbal 
de qualquer indivíduo em diversos setores da sociedade, inclusive 
no ambiente escolar.

1.2 INDÍCIOS DE AUTORIA EM REDAÇÕES DE ESCOLARES 

Apresentadas as três dimensões da autoralidade 
propostas por Maingueneau (2010), avançamos na especificação 
das condições em que a escrita de um aluno da educação básica 
se diferencia qualitativamente de outras produções verbais 
correntes. Ao demonstrar interesse pelo uso dessa noção no 
contexto das produções textuais de escolares, Possenti (2009) a 
vincula a uma perspectiva de responsabilidade e de singularidade. 
Indicada a possibilidade de produção textual escolar marcada por 
indícios de autoria, deixa-se de exigir, nesta nova perspectiva de 
potencialidade autoral, a correlação do texto produzido pelo aluno 
às dimensões culturais máximas da responsabilidade autoral, pois 
“um escolar não tem uma obra nem fundou uma discursividade” 
(POSSENTI, 2009, p. 105).
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De certa maneira, a problematização da possibilidade 
de autoria nos escritos de alunos situa o ambiente escolar no 
mesmo patamar das produções verbais rotineiras, na medida em 
que, assim como ocorre destacamento autoral em outros fluxos 
de produção verbal na sociedade, há também a possibilidade de 
acesso ao status “autor” por escreventes no contexto da educação 
básica. Um horizonte de potencialidades em torno de uma escrita 
marcada por estilo individual e posicionamento discursivo se 
desenha a partir da intervenção didático-pedagógica na direção 
da singularização do texto.

Igualmente  interessante é a ponderação de Possenti 
(2009) sobre a constituição da autoria ser uma questão de 
“como” e não de “o que”. Isso significa que um texto com autoria 
resulta do entrecruzamento de elementos de diversas ordens, 
que vão desde operações de escolha do léxico apropriado até 
“a administração competente das diversas vozes que compõe a 
discursividade na qual o aluno está inserido” (MAGALHÃES; RIOLFI, 
2008, p. 100). Assim, o contexto escolar de produção escrita estaria 
vinculado a uma dimensão primária de autoria caracterizada pelo 
incentivo ao sentimento de responsabilidade, pelo estilo e pelo 
posicionamento. 

Considerando a possibilidade de o aluno ser fonte e 
garantia de um texto singular, isto é, ser autor responsável por 
uma escrita única, Possenti (2009) apresenta três atitudes para 
avaliar os escolares como escritores que demonstram indícios 
de autoria: dar voz a outros enunciadores, manter a distância em 
relação ao próprio texto e evitar a mesmice.

Na incorporação da noção de autoria pelas práticas 
escolares de ensino de Língua Portuguesa, a dimensão “autor 
responsável” (MAINGUENEAU, 2010, p. 30), condicionada à 
escrita por escolares, instaura uma perspectiva teórica a ser 
considerada nas medidas didático-pedagógicas que rumem para 
a singularização do texto, mas não podem senão caracterizar 
indícios de autoria, visto que do vestibulando não é avaliado um 
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conjunto de obras, mas um texto4. 
As três atitudes que Possenti sugere como marcas 

de autoria num texto são as seguintes: 1) dar voz a outros 
enunciadores: ação linguística por meio da qual o enunciador 
explicita, a partir de operações de coesão e coerência, os 
discursos correntes, isto é, o trabalho de escrita singular de um 
escolar se engendra pela lógica da heterogeneidade constitutiva 
ou mostrada em que se verificam filiações às redes de sentido 
da sociedade; 2) manter a distância em relação ao próprio 
texto: trata-se do desenvolvimento de uma argumentação que se 
define pela assunção de um posicionamento frente aos discursos 
mobilizados, através de avaliações, análises e traduções (essa 
atitude aponta para a metaenunciação e se distancia de uma 
visão referencialista da língua); 3) evitar a mesmice: ao gerenciar 
as vozes discursivas com as quais se depara, o escrevente 
enuncia por meio de recursos linguísticos que possibilitam a 
manifestação de um estilo que o diferencia dos demais. Essa 
marca de singularidade se mostra, segundo Abaurre et al (2003), 
como resultado de um trabalho com a linguagem que tende a se 
conformar a uma estrutura enunciativa relativamente estável, um 
gênero discursivo.

A avaliação da noção de autoria na esfera escolar 
considerando essas atitudes é uma sugestão que Possenti (2009)5 
aponta para lidar com uma questão complexa como é a que gira 
em torno da instrumentalização da produção de redações. 

1.3 MODALIZAÇÕES NAS POSIÇÕES SUBJETIVAS

De modo geral, segundo Magalhães e Riolfi (2008), 
existe um processo que leva à escrita singular. Ele se realiza num 
movimento contínuo de entrada em níveis de modalização de 

4   Aqui nós nos referimos especificamente ao contexto de produção escrita do ENEM.
5  É importante destacar que Possenti se debruça num paralelo entre a noção trazida por 
Foucault sobre autoria e os trabalhos realizados nas últimas décadas no Brasil, os quais 
definem “a autoria por uma certa relação de quem escreve (ou fala...) com textos que, por 
enquanto, qualificarei como comuns” (POSSENTI, 2016, p.230)
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posições subjetivas. Essas posições evidenciam, por seu turno, 
as maneiras qualitativamente diferenciadas de como o indivíduo 
opera o agenciamento de aspectos que conferem singularidade 
ao seu texto. Assim, a observação do trabalho de escrita de 
alunos da escola básica por meio de um esquema de posições 
subjetivas indica um movimento rumo ao desenvolvimento de 
uma produção marcada pelo sentimento da responsabilidade. 
Isso torna o aluno, em um nível de modalização superior, “fonte 
e garantia de [uma escrita considerada] como a expressão de sua 
personalidade” (MAINGUENEAU, 2010, p. 34), ou seja, o aluno 
atinge um patamar de singularidade que o diferencia do fluxo 
corrente das produções verbais a sua volta6. 

Vinculada às noções de polifonia e de heterogeneidade, 
isto é, ao processo de administração das diversas vozes que 
constituem a memória discursiva na atualidade de um texto, 
podem ser mensurados nos textos dos alunos da educação básica 
os seguintes lugares de assujeitamento aos discursos que podem 
ser ocupados durante o ato de escrever (MAGALHÃES; RIOLFI, 
2008):

Quadro 01 – Posições subjetivas em textos escritos por alunos 
da escola básica

1ª Posição subjetiva Sujeito esmagado pelos restos metonímicos 
do discurso do Outro.

2ª Posição subjetiva Sujeito que se limita a testemunhar sua alie-
nação ao Outro cultural. 

3ª Posição subjetiva Sujeito assujeitado pelo aluno a partir do co-
tejamento das demandas da cultura escolar 
e de uma ética própria.

4ª Posição subjetiva Subjetividade agenciada em tal grau que 
permite a construção de uma metáfora cria-
tiva.

Fonte: elaborado a partir de Magalhães e Riolfi (2008).

6  O único espaço do processo de avaliação do ENEM em que a subjetividade do candida-
to é considerada é na produção textual. Por isso, ressaltamos a importância da redação 
nesse processo.
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Possenti (2009) afirma que só é possível pensar em autoria 
em textos escritos por escolares mediante sua vinculação à noção 
de singularidade. O quadro corrobora o deslocamento teórico 
proposto por este autor, pois o entendimento das posições se dá 
mediante o agenciamento gradual da singularidade pelo sujeito 
escrevente na escola.

2 A OPERACIONALIZAçãO DAS DIRETRIZES NUM MODELO DE 
rEDAção Do EnEM

Considerando o contexto de produção escrita do Enem, 
essa análise se articula em dois eixos: a) em torno da estruturação 
dos critérios de ordem discursiva da matriz de avaliação das 
redações do Enem e b) em torno de uma reação que atinge 
avaliação máxima no quesito discursivo (essa limitação analítica é 
decorrente desse gênero textual).

2.1 ASPECTOS DISCURSIVOS NA CORREÇÃO DE REDAÇÕES DO 
ENEM: AUTORIA COMO CRITÉRIO DE EXCELÊNCIA

A matriz de referência para produção/avaliação de redações 
do Enem se estrutura em cinco domínios de competências: (I) 
domínio da modalidade formal da língua portuguesa, (II) domínio 
da estrutura composicional da redação, (III) argumentação em 
defesa de um ponto de vista, (IV) utilização de recursos coesivos e 
(V) proposta de intervenção. As competências II e III são referidas 
como intimamente relacionadas nos demais documentos de 
apoio que servem de base para a instrução das avaliações.

Na competência III, a noção de autoria vinculada a 
uma avaliação que se deve realizar no plano semântico é 
enunciada explicitamente. Compartimentada em cinco níveis, 
essa competência apresenta nos dois últimos a possibilidade 
de classificar as redações como “com indícios de autoria” e “com 
autoria”. Não se deixa, entretanto, claro em que consistiriam 
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literalmente esses indícios a partir de uma perspectiva teórica7. 
Nesse sentido, com relação à explicitação do termo “autoria”, a 
competência III resume-se aos seguintes trechos:

[1] Nível 4 – apresenta informações, fatos 
e opiniões relacionados ao tema, de forma 
organizada, com indícios de autoria, em 
defesa de um ponto de vista (ENEM, 2014, p. 26 
– grifos nossos).
[2] Nível 5 – apresenta informações, fatos e 
opiniões relacionados ao tema proposto, de 
forma consistente e organizada, configurando 
autoria, em defesa de um ponto de vista (ENEM, 
2014, p. 26 – grifos nossos).

No mesmo documento, é mencionada a noção num 
comentário a uma redação que foi tomada como exemplo de 
escrita em nível de excelência discursiva, avaliada no nível cinco 
da competência III: “[3] O texto apresenta evidentes marcas 
de autoria devido ao recorte temático que orienta a seleção 
de argumentos plausíveis e pertinentes para a discussão 
desenvolvida” (ENEM, 2014, p. 50 – grifo nosso).

Percebemos que essas três proposições dirigidas à 
valoração autoral nos textos dissertativos produzidos no Enem 
baseiam-se, primordialmente, na estruturação argumentativa 
consistente voltada à defesa de um ponto de vista. O aspecto que 
diferencia um texto com indícios de autoria de outro com autoria 
propriamente dita8, nessa avaliação contida na cartilha do Enem, 
é a consistência dos argumentos – informações, fatos e opiniões – 
selecionados pelo escrevente para defender ou refutar uma ideia 
dentro da temática solicitada. Entretanto, a especificidade, no que 
se refere à consistência argumentativa esperada nas redações, é 
apreendida como vinculada diretamente à ideia de “repertório 

7  Para Possenti (2009, 2016), por exemplo, num contexto de produção textual como o do 
Enem, só é possível depreender marcas de indícios de autoria, uma vez que não há uma 
gama de textos pelo mesmo escrevente, como já dito.
8  Considerando o uso que a matriz de referência do Enem faz da expressão “indícios de 
autoria” e não o proposto por Possenti (2009; 2016).
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sociocultural produtivo” (CESPE/UnB, 2014, p. 5). 
Para Possenti (2009), no entanto, essa especificidade se 

refere ao apelo à memória do leitor que o potencial autor faz ao 
realizar uma alusão. Como exemplo, a menção que o texto 19 
faz ao DIP, não explicitando que se tratou de um departamento 
de censura à imprensa e à propaganda no governo de Vargas, 
supondo que seu leitor recuperará essa informação. 

Em outro documento que subsidia a matriz de referência 
da correção, são encontradas as seguintes menções para a 
instrumentalização da noção:

As redações cuja seleção de argumentos 
relacionados ao tema extrapole os textos 
motivadores — revelando marcas de autoria — 
serão avaliadas nos níveis 4 ou 5, se estiverem 
bem organizadas. O que diferencia esses dois 
níveis é justamente o quanto esse repertório 
autoral é consistente (nesse caso, é preciso 
considerar também a organização, a relação e 
a interpretação dos argumentos selecionados). 
(CESPE/UnB, 2014, p. 6)

Ao ler os descritores de ordem discursiva do Enem, conclui-
se que a noção de autoria atua como indexador da excelência da 
redação no que tange à coerência dos argumentos selecionados 
a partir dos discursos correntes. Sob essa ótica, a extrapolação 
dos textos motivadores, associada ao mesmo fio discursivo por 
meio de explicações, exemplificações, análises ou interpretações, 
constitui-se como fator condicionante para indícios autorais 
salientados nas avaliações do Enem.

Dentro dos níveis de ordem discursiva em torno da 
competência III, esta noção se efetiva por meio de quatro eixos 
operacionais: seleção, interpretação, organização e relações entre 
argumentos (ENEM, 2014). Essa forma de “autoria” incorporada 
nos parâmetros da matriz de correção se utiliza de termos que 
refletem, sem muita clareza, traços de pressupostos das teorias 
9  Ver a subseção 3.2.
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discursivas, como é o caso de “indícios de autoria” sugerido por 
Possenti (2009, 2016), nunca como um critério de hierarquia para 
diferenciar redações boas de excelentes na competência iii, como 
o faz a matriz de avaliação desse exame.

O professor de língua portuguesa e corretor do exame, ao 
corrigir as redações do Enem, deve supostamente aplicar a noção 
de autoria a partir de leituras sobre o assunto que tenha realizado 
previamente, acadêmicas inclusive, viabilizadas pelo treinamento. 
Posto isso, observamos que os traços dos pressupostos teóricos 
têm correspondência com algumas concepções das teorias 
discursivas que orientam a compreensão da realidade autoral 
de textos escritos. Vimos, nos enunciados sobre os aspectos 
discursivos dos parâmetros, bem como nos demais documentos 
que orientam a correção das redações, que o termo “autor” se 
vincula à percepção da manipulação de um estilo composicional 
(texto dissertativo-dissertativo por meio do qual o aluno deve 
desenvolver a temática proposta tentando evitar a mesmice, o 
lugar-comum). 

Além disso, esse vínculo se dá pelo ato de administrar as 
vozes dos discursos correntes (ou de se considerar nas redações 
do Enem certa atitude de dar voz aos outros) ao se indicar, 
na competência de domínio da estrutura textual, que uma 
redação nota 5 deva apresentar “um nível de informatividade 
que mobilize conhecimento de diversas áreas em prol de um 
projeto argumentativo” (CESPE/UnB, 2014, p. 5). E, por fim, o 
posicionamento que o aluno deve apresentar em defesa de um 
ponto de vista por meio de argumentos consistentes. Defesa ou 
discordância caracterizada pela ação de manter distância e avaliar 
de modo crítico sua posição frente aos argumentos selecionados.

Em resumidas linhas, afirmamos com relação à 
introdução do termo “autoria” nos descritores de correção do 
Enem, que, embora reflita implicitamente estilo composicional, 
heterogeneidade de vozes discursivas e posicionamento 
argumentativo filiado a uma memória discursiva, não fica clara sua 
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vinculação a um processo de incorporação de teorias discursivo-
enunciativas no ensino-aprendizagem de língua portuguesa. 

2.2 ALUNO-AUTOR DO ENEM: UM SUJEITO QUE ENSAIA UMA 
ESCRITA SINGULAR?

Sobre a noção de autor aplicada à área do ensino-
aprendizagem de línguas, Magalhães e Riolfi (2008) se interrogam 
sobre a possibilidade de alunos produzirem textos marcados por 
aspectos de singularidade. Já Possenti (2009, 2016) advoga que 
noção de autor, ao cruzar a fronteira do ensino-aprendizagem 
da escrita, deve sempre ser entendida no âmbito de uma ação 
singular e responsável de um sujeito marcado pela historicidade 
e avaliada pelo modo “como” o texto é construído pelo estilo. A 
partir de trabalhos recentes como os desses autores, percebemos 
que a noção de autor tem ganhado mais notoriedade no cenário 
do ensino da escrita nas aulas de português.

Uma evolução que se reflete na eleição da noção de autor 
como categoria valorativa da competência escrita no Enem. As 
redações classificadas como autorais nesse exame devem ser, 
supostamente, estruturadas a partir de uma posição subjetiva 
em que se agencie apropriadamente a singularidade, a partir de 
aspectos estilísticos e polifônicos.

Numa tentativa de articulação entre Linguística, Educação 
e Psicanálise, Magalhães e Riolfi (2008) traçam o esquema 
das modalizações subjetivas depreendidas em textos escritos 
por alunos da escola básica. As autoras sugerem modos de 
posicionamento do sujeito em relação ao saber que ele mobiliza 
para escrever. Partindo do pressuposto segundo o qual “o ensino 
da Língua Portuguesa deveria ser instrumento que permitisse ao 
aluno escolher a terceira posição10” (MAGALHÃES; RIOLFI, 2008, 
p. 101), questionamos, a seguir11, se as redações produzidas 
10  A proposta das autoras é uma posição mais comedida, em que o discente não aban-
dona completamente a produção cultural, mas não a adota cegamente. Posiciona-se de 
modo a usar os conhecimentos culturais para “inovar”. 
11  Aqui, consideramos essa posição como aquela em que os escreventes conseguem “dar 
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pelos estudantes que foram classificadas como autorais pelos 
avaliadores do Enem revelam correspondência com a terceira 
posição subjetiva.

Para proceder a essa análise, tomamos uma redação 
escrita em atendimento à proposta temática de 2017: “Desafios 
para a formação educacional de surdos no Brasil”. Essa redação, 
transcrita de acordo com a ortografia original, foi avaliada no nível 
cinco da competência III da matriz de correção do Enem, isto é, no 
nível da excelência discursiva.

Texto 1
A publicidade infantil tem sido assunto em voga no Brasil e polariza as opiniões 

quanto à sua proibição ou à sua livre veiculação. No início deste ano, o cartunista 
maurício de Souza, por exemplo, posicionou-se a favor das propagandas e foi alvo 
de críticas. Apesar da autorregulamentação proposta, este tipo de comercial deve 
ser regido e limitado por leis nacionais.

Desde seu primórdio, a imprensa tem grande influência sobre a mente do 
brasileiro, tem-se como exemplo o DIp, que trouxe ao ex-presidente Getúlio Vargas 
popularidade dantesca. No imaginário da criança, a persuasão da mídia é ainda 
maior, além de terem poucos conceitos formados, os petizes adotam a televisão 
como figura de autoridade que dita seu comportamento frente à ausência dos pais 
em seus cotidianos.

A incitação ao consumo infantil exacerbado não condiz com a realidade 
econômica brasileira, grande maioria dos petizes é ludibriada pelas propagandas 
e não tem condições de manter o que elas propõem. Ademais, outro problema que 
atinge a criança é a obesidade, fruto de propagandas que fazem barganha entre a 
compra de alimentos calóricos e brinquedos como brinde.

Conforme o filósofo Immanuel Kant o ser humano é aquilo que a educação faz 
dele, logo, não se deve deixar que a criança seja educada pela televisão e tornar-se 
consumista. cabe ao Estado interferir com legislação contra a publicidade abusiva; 
aos pais, alocar mais atenção aos petizes; à mídia, a subordinação a uma possível lei 
ou mitigar a apelação em seus anúncios retratando os produtos de maneira neutra 
e às escolas, brinquedotecas que endossem o compartilhamento de brinquedos, 
amenizando o individualismo e palestras que alertem sobre alimentação saudável 
e as condições sociais e econômicas que não podem consumir exacerbadamente a 
fim de conscientizar as crianças.
Fonte: Material de capacitação dos avaliadores do Enem de 2015, CESPE/UnB

voz aos outros”, “manter distância” e “evitar a mesmice”, como propõe Possenti.
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Atendendo à temática da redação do exame, o escrevente 
desenvolve sua argumentação avaliando os enunciados dos textos 
motivadores para, posteriormente, mencionar acontecimentos 
de outras esferas discursivas. Nas linhas 2, 3 e 4, por exemplo, 
o escritor menciona informações acerca da posição favorável à 
publicidade infantil assumida pelo cartunista Maurício de Souza. 
Outro exemplo de deslocamento dos enunciados motivadores se 
dá nas linhas 11, 12 e 13, onde a ação negativa da propaganda 
infantil é problematizada a partir do cenário econômico brasileiro 
que não condiz com o estado de consumo exacerbado por parte 
dos pais. 

No texto 1, percebemos uma escrita alinhada à demanda 
exigida pelo contexto de produção do Enem, porque elaborada 
a partir do agenciamento de enunciados de discursos correntes, 
dentre eles os ofertados pela prova como motivadores. Constitui-
se uma posição subjetiva marcada pela releitura de fatos, opiniões 
e informações de diversas origens. 

Ao atender a demanda da cultura escolar que subsidia 
a proposta de redação, que é, num nível mais raso, manter o 
texto nos trilhos do tema proposto, o aluno vai além, e opera no 
nível do agenciamento das diversas vozes passíveis de compor 
sua escrita, numa tentativa de melhorá-la, como na citação de 
Maurício de Sousa ou na problematização das propagandas 
que induzem à obesidade infantil. Nessa última, o autor não cita 
grandes empresas, mas imagina que seu leitor recuperará essa 
informação para prosseguir mais ambientado na leitura, dando-o 
espaço, como diz Possenti (2016).

Verificamos, também, que sob a perspectiva das 
diversas vozes com as quais lida, esse aluno opera um processo 
de retroação, isto é, uma avaliação que lhe permite ordenar de 
modo coerente os argumentos que seleciona. Trata-se de uma 
escrita que evidencia uma separação suficiente do campo do 
Outro, o que leva o escritor a perceber-se em meio a diferentes 
vozes e a estabelecer sua filiação a argumentos prévios. Há um 
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agenciamento de vozes por meio do qual é possível manifestar 
um posicionamento favorável a um discurso da regulamentação 
da publicidade infantil. Além disso, nos termos de Possenti (2009, 
2016), a escolha de verbos como “posicionar-se”, “ditar” e “propor” 
demonstra a capacidade de avaliação do escritor em relação aos 
fatos que ele mobiliza: isso configura um indício de autoria. 

O estilo composicional é outro fator que confere 
singularidade autoral à redação em questão. O escrevente, 
no âmbito das possibilidades composicionais, agencia com 
desenvoltura recursos de ordem textual – caráter dissertativo – 
para sustentar seu posicionamento. É perceptível, no primeiro 
parágrafo, uma proposição acerca da temática que será discutida. 
Seguidamente, notamos o ordenamento dos argumentos que 
se articulam com propostas de intervenção em diversos setores 
da sociedade, como a crítica à publicidade infantil que incita ao 
consumo desmedido, no último parágrafo, da intervenção do 
Estado sobre essa política.

Notamos, por fim, uma organização desse texto “a partir 
de uma insistência em bem dizer” (MAGALHÃES, RIOLFI, 2008, 
p. 107): mobilizando vozes que considera importantes como o 
discurso filosófico (Immanuel Kant) e o artístico (Maurício de 
Sousa), dando voz aos outros e evitando a mesmice; apostando 
no conhecimento do leitor sobre a história brasileira, ao citar 
departamento de imprensa e propaganda do governo de Vargas. 
Percebemos a inscrição do texto no que as autoras chamam de 
terceira posição subjetiva, equilíbrio entre a demanda do Enem e 
uma ética própria. Essa perspectiva de agenciamento de recursos 
linguísticos se alinha, portanto, ao fato de que um texto com autor 
é uma questão de como ele se constrói, considerando “a relação 
entre seu modo de ser construído e os efeitos de sentido que 
produz” (POSSENTI, 2009, p. 104).
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consiDErAçõEs FinAis

Compreendendo que um “[bom] texto só pode ser 
avaliado em termos discursivos [bem como] a qualidade do texto 
passa pela questão da subjetividade” (POSSENTI, 2009, p. 106), a 
noção de autoria como constitutiva do ensino de português e da 
avaliação das práticas de produção escrita na educação básica é 
uma tendência positiva. 

Pontuamos a importância de que, na relação entre 
professor de português e aluno, sejam solidificadas ações didáticas 
voltadas para a singularização do texto. Também é necessário que 
o aluno, ao agenciar de modo equilibrado a demanda da cultura 
escolar e o seu próprio desejo, aprimore seu trabalho de escrita 
para acessar novas realidades sociais. E, ainda, que a articulação 
entre os conceitos linguístico-discursivos produzidos no âmbito 
acadêmico e a sua mobilização na escola básica aconteça de 
modo mais aprimorado.
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Este trabalho busca refletir sobre o político a partir da 
relação entre Ciência, Estado e Políticas para compreender o modo 
como as relações sociais, as instituições e as práticas significam 
a educação e os sujeitos que participam desse processo. Dessa 
forma, recorremos ao trabalho da memória discursiva para 
analisar em que medida as novas políticas implementadas pelo 
Estado, sustentadas no já-dito, vão configurar a produção do 
consenso em torno da necessidade de se “reformar” a Educação 
a partir de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e de um 
“novo” Ensino Médio.

A teoria Análise de Discurso, a qual nos filiamos, foi 
fundada por Michel Pêcheux e seus colaboradores, na França, 
na década de 1960 e busca compreender a teoria dos processos 
discursivos pelo viés de uma análise materialista das práticas 
de linguagem. Assim, nossa análise se pauta nessa perspectiva 
teórica que toma o discurso como objeto, definido pelo autor 
como efeitos de sentido entre locutores, um objeto sócio-histórico 
em que o linguístico está pressuposto, um lugar em que se pode 
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no de Línguas no Centro-Oeste – GEPELCO/CNPq. Atua na área da Análise de Discurso e 
História das ideias linguísticas. Email: joelmaab@hotmail.com
2  Mestranda no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Linguística, na Universidade 
do Estado de Mato Grosso, membro do grupo de pesquisa: Grupo de Estudos Políticas e 
Ensino de Línguas no Centro-Oeste – GEPELCO/CNPq. Desenvolve pesquisa sobre políticas 
de ensino pelo viés teórico da Análise de Discurso. Email: geretti.renata@gmail.com

mailto:joelmaab@hotmail.com
mailto:geretti.renata@gmail.com
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observar a relação entre o simbólico e o político. (ORLANDI, 2005).
Selecionamos como objeto de análise uma propaganda 

do Ministério da Educação e Cultura (MEC) sobre a Reforma do 
Ensino Médio para compreender a discursividade produzida 
pela propaganda política referente às reformas educacionais, 
considerando que na administração dos sentidos, há um 
funcionamento que produz efeitos de evidência, efeitos de 
verdade.

Ressaltamos que nesse trajeto de leitura que ora 
apresentamos, pautamo-nos nas reflexões propostas por Pêcheux 
e desenvolvidas por Orlandi sobre a questão da leitura. De uma 
leitura que se pretende não-subjetiva ao explicitar o modo de 
produção do discurso, o processo discursivo; de uma leitura 
considerada interpretação, afetada pela ideologia.

Pêcheux ([1979] 2009, p. 182) diz que “é absolutamente 
impossível encontrar um puro ‘discurso científico’ sem ligação 
a alguma ideologia”. O autor considera a linguagem como um 
sistema capaz de ambiguidade e define a discursividade como a 
inserção dos efeitos materiais da língua na história, incluindo a 
análise do imaginário na relação dos sujeitos com a linguagem. 
Em outras palavras, relaciona a linguagem a sua exterioridade, ou 
seja, o interdiscurso, entendido como a memória discursiva, o já-
dito, que torna possível todo dizer. (ORLANDI, 2005).

Dessa maneira, tomamos a propaganda sobre a Reforma 
do Ensino Médio como discurso e buscamos compreender a 
filiação de sentidos e os efeitos produzidos para os sujeitos. Sob 
esse viés, em um primeiro momento, descreveremos as condições 
de produção da ação que se realiza em torno dessa reforma. As 
condições de produção, segundo Orlandi (2006, p. 15),

Incluem, pois os sujeitos e a situação. [...] 
Em sentido estrito ela compreende as 
circunstâncias da enunciação, o aqui e o agora 
do dizer, o contexto imediato. No sentido 
lato, a situação compreende o contexto sócio-
histórico, ideológico, mais amplo.
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Em seguida, observaremos o modo como a enunciação é 

determinada pela discursividade, entendida como um processo 
de reformulação de um enunciado através do qual ele é posto em 
funcionamento, surgindo como uma de suas possíveis formas de 
atualização.

1 A rEForMA Do Ensino MÉDio

No dia 23 de setembro de 2016, foi publicada no Diário 
Oficial da União, uma Medida Provisória (MP) de n. 746, assinada 
pelo Presidente da República, a qual propunha mudanças para o 
Ensino Médio.

É importante ressaltar que a Medida Provisória foi 
elaborada pelo MEC e defendida pelo ministro que assumiu a 
pasta em 1º de setembro de 2016, Mendonça Filho, após a posse 
do presidente Michel Temer3. No entanto, já tramitava, na Câmara, 
o Projeto de Lei nº 6840 apresentada no dia 27 de novembro de 
2013, pelo então deputado federal Reginaldo Lopes, do Partido dos 
Trabalhadores (PT) do estado de Minas Gerais, que estabelecia “as 
diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a jornada 
em tempo integral no ensino médio, dispor sobre a organização 
dos currículos do ensino médio em áreas do conhecimento e dá 
outras providências.”4

A escolha de reformular o Ensino Médio através de 
MP foi muito questionada, pois “a Medida Provisória (MP) é 
um instrumento com força de lei, adotado pelo presidente da 
República, em casos de relevância e urgência”5, e para que se 
torne, definitivamente lei, é preciso ser aprovada pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal. Ou seja, não foi discutida 

3 Fonte: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/entenda-a-reforma-do-ensino-medio.
ghtml > Acesso em 05 nov. 2018.
4    Fonte: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=6
02570> Acesso em 05 nov. 2018. 
5    Fonte: <http://www2.camara.leg.br/comunicacao/assessoria-de-imprensa/medida-pro-
visoria> Acesso em 29 jan. 2018.
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abertamente com a população - professores e alunos não foram 
ouvidos.

A Medida Provisória foi aprovada na Câmara dos Deputados 
no dia 13 de dezembro de 2016, e no Senado, dia 8 de fevereiro de 
2017, com 43 votos a favor e 13 contrários. A expectativa era de 
que no ano de 2018 as turmas já começassem com o novo modelo 
de Ensino Médio, no entanto, sua implementação só poderia 
ocorrer no primeiro ano letivo seguinte à publicação da BNCC em 
2017. A estimativa é de que em 2019 o dito “Novo Ensino Médio” 
já esteja implantado em todas as escolas do país.

Entendemos que a Medida Provisória se constitui em 
uma medida um tanto quanto autocrata6, ou seja, é baseada no 
poder do Presidente da República e vai na contramão do que foi 
dito nas propagandas postas em circulação na mídia.

O que queremos dizer é que as propagandas visam 
produzir efeitos de consenso, em que as evidências neutralizam 
as divisões e produzem efeitos de verdade, na proporção em que 
pela repetibilidade, as propostas do MEC são mostradas como 
medidas “aceitas” pela maioria das pessoas.

Processo este que estabelece relações com uma rede de 
sentidos que vão sendo retomados pelo trabalho da memória e 
do equívoco, na medida em que vai se construindo uma direção 
de sentidos (dentre outras possíveis) para o que se entende por 
política de Estado democrático de direito.

Conforme Orlandi (2016, p. 156) “o Estado 
capitalista, regendo-se pelo jurídico, individualiza o sujeito, 
responsabilizando-o, fazendo funcionar a relação entre direitos 
e deveres” e se utiliza das propagandas para dizer que a reforma 
é necessária para a garantia do direito de todos à Educação. A 
forma-sujeito historicamente constituída - o sujeito-de-direito ou 
sujeito jurídico – correspondente a um sujeito ao mesmo tempo 
livre e submisso.
6  Segundo o Dicionário Aurélio Online, Autocracia significa: “1- poder absoluto. 2- Governo de 
um só, sem mais leis que a sua vontade. 3- Estado que tem esse modo de governo.” Disponível 
em <https://dicionariodoaurelio.com/autocracia> Acesso em 14 maio 2018.
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Ademais, a formação discursiva, definida como “aquilo 
que numa formação ideológica dada – ou seja, a partir de uma 
posição dada em uma conjuntura sócio-histórica dada – determina 
o que pode e deve ser dito” (ORLANDI, 2007, p. 43), na qual os 
discursos jurídicos no Brasil se inscrevem, advém de uma rede 
de sentidos relativos a construção dos princípios de igualdade e 
de dignidade do homem,  sustentando que todos têm o direito à 
educação, como se observa no art. 205 da Constituição Federal 
de 1988:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever 
do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.

Essa formação discursiva é configurada como democrática 
por meio da garantia de direito a todo cidadão e dever do Estado 
e da família e, segundo Silva (2017, p. 321), “Temos o ‘direito’ como 
efeito de sentidos, efeito ideológico”, ou seja, essa formação 
discursiva é relativa a uma formação ideológica construída pelo/no 
sistema capitalista e está em funcionamento nas discursividades 
que foram/são postas em circulação sobre o sistema educacional. 
Portanto, a política de “reforma” se sustenta no/pelo discurso 
jurídico para respaldar suas ações, dando a entender que reformas 
são necessárias para garantir o direito à aprendizagem do aluno e 
o cumprimento desse dever pelo Estado.

2 o FuncionAMEnTo Discursivo DA propAgAnDA

A propaganda que tomamos para a análise foi publicada 
dia 21 de junho de 2017 no canal do youTube pelo MEC, é legendada 
e dura apenas 1 minuto. A propaganda intitula-se com uma 
pergunta: “Como melhorar a educação no país?”7. Na legenda traz 
7  Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=qOn0WciejVg> Acesso em 28 maio 2018.
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o enunciado: “Conheça as mudanças que já estão sendo feitas” e 
o link do portal do MEC: http://portal.mec.gov.br. 

Vários atores entram em cena, representando a 
população brasileira e sua preocupação com o “rumo da educação 
no país”. Esses atores vão falando, ao longo da propaganda, sobre 
a Reforma do Ensino Médio e abaixo aparece a legenda com os 
enunciados verbais.

Inicia-se com o seguinte questionamento: “Como mudar 
o rumo da Educação no país?” e, em seguida, surgem as repostas: 
“Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o 
que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a 
Educação”. Posteriormente, eles dizem que o Novo Ensino Médio 
tem a aprovação de 72% dos brasileiros, de acordo com a pesquisa 
feita pelo IBOPE, e que a reforma “nos dá o direito de escolher o 
nosso futuro”. Ao final do vídeo, um rapaz diz que “é assim que 
garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras 
gerações” e encerra-se com o logo do Governo Federal.

A seguir, traremos algumas capturas de imagens para 
analisarmos o modo como a produção de sentidos vai sendo 
conduzida para uma dada direção a fim de produzir efeitos de 
consenso.
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Figura 1 - capturada aos 2 segundos de vídeo

Figura 2 - capturada aos 6 segundos de vídeo  
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Figura 3 - capturada aos 10 segundos de vídeo

Figura 4 - capturada aos 15 segundos de vídeo
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Figura 5 - capturada aos 19 segundos de vídeo

Figura 6 - capturada aos 21 segundos de vídeo
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Figura 7 - capturada aos 51 segundos de vídeo

2.1 ENTENDENDO A PROPAGANDA 

 Vemos na propaganda que os atores falam de 
uma dada posição, representando o povo brasileiro, ou melhor, 
representando para o povo brasileiro.

O principal argumento é o de que as mudanças surgem 
após ouvir pais, alunos e professores, dando a entender que essa 
reforma não é meramente política e autoritária, pois as pessoas 
estão sendo ouvidas e, por isso, já conta com 72% de aprovação 
dos brasileiros.

 O que se põe em destaque não é o cenário - 
escolar ou familiar - mas a representação de diversas posições-
sujeitos que esses atores ocupam: ora de aluno, ora de professor, 
ora de pais, ora especialistas da educação. Um simulacro de 
representações construído a partir de um interesse e de uma 
preocupação comum – o direito à educação, que desliza para “o 
direito de escolher um futuro”, restringindo a garantia do “direito 
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de aprendizagem” a uma escolha individual.
Podemos observar o discurso jurídico sendo mais uma 

vez textualizado, sustentando o argumento de que “pais, alunos e 
professores” foram ouvidos, fazendo parecer, então, que se trata 
de uma prática coletiva, democrática.

Conforme Lagazzi (2010, p. 75), 

Uma das ordens de sentidos que constituem a 
memória do dizer de nossa sociedade, a instância 
jurídica é configurada pela relação entre direitos 
e deveres logicamente estabilizados, sendo 
a inscrição social do sujeito constantemente 
demandada por práticas tensas.

Ou seja, esses discursos sobre a garantia de direitos 
já fazem parte de uma memória discursiva, permitindo aos 
brasileiros entender que as Leis e as reformas elaboradas a partir 
do que legitima a Constituição Federal estão sendo cumpridas 
pelo Estado.

Observamos, então, uma falha nesse processo, pois o 
MEC nos diz que foi uma decisão democrática, no entanto, não 
diz que foi por meio de uma Medida Provisória, uma medida 
autoritária, como vimos no início desse trabalho. Dessa maneira, 
consideramos que se trata de uma política de Estado que com o 
falso real de democracia promove o apagamento dessa prática 
autocrática.

Sendo assim, por meio das propagandas, o Estado simula 
uma mudança na educação em prol dos direitos de todos, mas 
o que se observa é que há uma tentativa de produzir consensos, 
apagar as resistências, fazer parecer que o Estado tem cumprido 
seu dever.

De acordo com Pêcheux ([1979] 2011, p. 89), trata-se da 
“política do performativo”, ou seja, “quando dizer equivale a fazer, 
a prática política tende a se tornar atividade imaginária”, em que 
os gestos e as declarações substituem as práticas. E, nesse caso, 
não é informação, é propaganda, é a língua de Estado falando. 
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É, portanto, para isso que as propagandas importam 
para o Estado, como um artifício de manipulação das massas, 
propagando a discursividade de que reformas são necessárias. 
Assim sendo, o governo à época, utilizou-se da “língua de Estado, 
que representa o real sob uma falsa aparência.” (ibidem, p. 23). 
Como já observamos em outro trabalho sobre a propaganda 
da BNCC: “não se pratica mudanças, pratica-se reformas!” 
(BRESSANIN, 2018, p.25).

Desse modo, a discursividade sobre o Novo Ensino Médio 
nas propagandas vão na direção de produzir um consenso em 
torno de um sentido que desliza do direito à educação ao direito 
de escolha.  E nesse processo ocorre uma desresponsabilização 
do Estado e uma atribuição de responsabilidade aos sistemas de 
ensino e aos sujeitos. 

A respeito da “escolha” dentre uma das ofertas de 
disciplinas e áreas de conhecimento, Catelli J/r. (2018), diz

Por trás do discurso difundido em campanhas 
de rádio e televisão de que o novo Ensino Médio 
permitiria ao jovem fazer escolhas dentre 
uma ampla oferta de disciplinas e áreas de 
conhecimento nas escolas, esconde-se o fato 
de que as redes e escolas podem simplesmente 
fazer o inverso, ou seja, oferecer as disciplinas 
obrigatórias e somente ofertar a mais aquilo que 
for possível conforme as suas possibilidades. 
Para que não fique dúvida, o artigo 36 da Lei 
informa que ‘deverão ser organizados por meio 
da oferta de diferentes arranjos curriculares, 
conforme a relevância para o contexto local e a 
possibilidade dos sistemas de ensino’.

A partir do que afirma o autor, podemos dizer que não 
se trata de uma “escolha” em virtude do modo de organização do 
sistema de ensino público brasileiro. Sob o viés discursivo, isto 
quer dizer que a “escolha” já está determinada pelas condições 
reais de existência do sujeito. E vemos aí o apagamento da 
contradição. Dito de outro modo, mais uma vez, apaga-se, nesse 

https://www.cartacapital.com.br/educacao/reforma-do-ensino-medio-e-um-retorno-piorado-a-decada-de-1990
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processo, a divisão dos sujeitos e dos sentidos que é constitutiva 
dessas relações, como já nos observou Orlandi (2014). A autora em 
seu artigo propaganda política e língua de Estado, em que analisa 
o logo: Brasil um país de todos, também retoma a questão do 
performativo em política, tratado por Pêcheux ([1979] 2011), em 
que os gestos e as declarações substituem as práticas, remetendo, 
ao mesmo tempo, a “cada um” e a “ninguém”.

A nosso ver, o Estado adere a tais mecanismos para que 
possa continuar a exercer seu poder, utiliza-se do marketing 
político que não descansa e não dá trégua, faz circular diariamente 
na TV, no rádio e nas mídias digitais um discurso direcionado ao 
povo. Aliás, esse é um dos elementos do funcionamento e da 
eficácia da propaganda: fazer ecoar o discurso sobre mudanças. 
São os novos modos de assujeitamento de que nos fala Pêcheux 
([1979] 2011). Para o autor “o registro da ficção (reconhecida como 
tal em seus efeitos) parece hoje deixar, na política, cada vez mais 
lugar ao parecer (isto é, a um simulacro do real): o espetacular está 
esvaziando o imaginário...” (p. 92), ou seja, arte da propaganda 
não está dissociada de uma “ideologia da manipulação, inscrita na 
aparência-falsa da política imaginária” (ibidem).

Assim, a propaganda política não discerne o que circula 
entre todo mundo e ninguém, cada um e os outros quando 
assevera de modo genérico que “as pessoas foram ouvidas” 
(Quais pessoas?) e que assim irá garantir o “direito à educação” 
(Que educação? O ensino técnico?). A propaganda faz parecer 
que a reforma irá garantir a cada um dos alunos ou a todos eles, 
as mesmas oportunidades de aprendizagem. Idealiza-se um 
conjunto de saberes comum, produzindo na textualização do 
político, a ilusão de igualdade, o apagamento da contradição.

Conforme Pfeiffer (2010, p. 98), nas políticas públicas de 
ensino, “o político como argumento sustenta o não deslocamento, 
mantendo o sentido de benefício para aqueles que têm garantido 
direitos”, ou seja, o Estado atua sob o respaldo jurídico para fazer 
parecer que além de garantir direitos, visa proporcionar mais 
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benefícios a todos estudantes do Ensino Médio no Brasil.

consiDErAçõEs FinAis

Por meio deste estudo compreendemos que a prática 
do Estado em utilizar a propaganda política como um artifício a 
seu favor para conter as resistências e manter a dominação das 
massas continua a produzir seus efeitos, como já afirmou nosso 
mestre Pêcheux. Sendo assim, vemos que não seria diferente com 
as propagadas sobre a Reforma do Ensino Médio que são apenas 
propagandas disfarçadas de informações.

Ademais, percebemos aí algo que Orlandi (1992, apud 
INDURSKY, 2017, p. 75) caracterizou como política do silêncio, 
pois “ao dizer algo apagamos necessariamente outros sentidos 
possíveis, mas indesejáveis, em uma situação discursiva dada”, 
ou melhor, os discursos a favor da reforma produzidos na 
propaganda analisada promovem o apagamento daquilo que se 
tem contra a reforma, a falta de propostas condizentes às reais 
necessidades das instituições públicas de ensino, condições 
estruturais e econômicas para subsidiá-las, além de uma ausência 
de reflexão em torno da produção do conhecimento no âmbito 
teórico/científico.

Em nossa análise, consideramos, portanto, os não-ditos 
que significam nas entrelinhas do discurso. Orlandi (2007, p. 
82) afirma “consideramos que há sempre no dizer um não-dizer 
necessário. Quando se diz ‘x’, o não-dito ‘y’ permanece como uma 
relação de sentido que informa o dizer de ‘x’”. Ainda, segundo a 
autora, “as relações de poder em uma sociedade como a nossa 
produzem sempre a censura, de tal modo que há sempre silêncio 
acompanhando as palavras. Daí que, na análise, devemos observar 
o que não está sendo dito, o que não pode ser dito” (ibidem, p. 83).

A partir desse nosso gesto de interpretação, consideramos 
que as propagandas sobre o Novo Ensino Médio fazem parecer 
que a partir da “reforma” empreendida pelo Estado o estudante 
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poderá “escolher seu futuro”. Mas não se trata de uma “escolha”, 
pois as condições sociais, econômicas e históricas já estão 
determinadas em uma sociedade dividida em diferentes classes 
sociais, cabendo ao sujeito resistir.
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gEsTos iniciAis
 
O que é ler uma textualização produzida por um jornal/

revista no espaço digital? Essa pergunta inicial não tem um 
sentido evidente, tampouco pode estar atrelada a uma concepção 
de leitura tomada como mera decodificação. Com efeito, as 
práticas de leitura contemporâneas em meio ao espaço digital, 
propriamente no domínio jornalístico, nos colocam diante de 
novas formas de ler e produzir sentidos: acessamos textos 
diversos em páginas eletrônicas de jornais, revistas não de forma 
linear, mas fluida (em fragmentos, nem sempre tendo acesso à 
totalidade da publicação).

O movimento de apresentar uma abordagem discursiva 
de leitura de um texto que circulou em uma página de uma versão 
eletrônica de um jornal demanda que sejam deslocadas ilusões 
ligadas a uma leitura inequívoca, bastante presente na escola, e 
atrelada à literalidade do sentido. 

Um primeiro ponto relaciona-se a um modo de leitura 
contemporâneo: por mais que o texto seja um corpo de palavras, 
assuma uma materialidade com suas beiradas possíveis 
(ORLANDI, 2001), seja pela efemeridade dos processos de leitura, 
seja pela rapidez com que novos fatos vêm à tona, o texto não se 
fixa, tampouco os sentidos. Somos atropelados, de forma muito 
1  Luciana Ferreira Dias Di Raimo. Doutora em Linguística Aplicada pela Unicamp. Docente 
do Departamento de Língua Portuguesa da Universidade Estadual de Maringá. Grupo de 
pesquisa: Discurso, ensino e autoria. área de atuação: Análise de discurso, leitura, escrita 
e ensino. E-mail: diaslucian@yahoo.com; lcfddraimo@uem.br

mailto:diaslucian@yahoo.com
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veloz e intensa, por novos outros textos que nos exigem mais uma 
vez mobilizar outros gestos de interpretação. Um texto dá lugar a 
outro. Novos sentidos são reclamados. 

Assim sendo, ancorada em uma perspectiva discursiva de 
leitura e levando às consequências novas formas de ler e produzir 
sentidos atinentes à leitura do texto que circula no espaço digital, 
neste trabalho, trago à cena um percurso de reflexão sobre uma 
proposta de leitura de enfoque discursivo. Para ilustrar essa 
tentativa de delinear uma proposta, voltar-me-ei a um trajeto 
temático no qual busco esboçar a configuração de uma proposta 
de leitura de um texto que circulou no sítio eletrônico do Jornal 
O Globo, da autoria de Luís Fernando Veríssimo, sob o título “A 
carne”. 
 
1 AncorAgEM TEórico-METoDológicA

Inicio esta reflexão, trazendo Maldidier (2003) para quem 
pensar na história da Análise do Discurso na França é vislumbrar 
uma “aventura teórica do discurso” (MALDIDIER, 2003, p.15) na 
qual Pêcheux constrói, amadurece e retifica uma teoria. Assim, no 
desenvolvimento da teoria do discurso, um ponto nodal desde o 
início da AD e nos desdobramentos posteriores para Pêcheux diz 
respeito ao fato de que:

o discurso não pode ser tomado como fala, 
um ato individual. O discurso deve ser tomado 
como um conceito que não se confunde nem 
com o discurso empírico sustentado por um 
sujeito, nem com o texto, um conceito que 
estoura qualquer concepção comunicacional de 
linguagem (MALDIDIER, 2003, p.21)

Desse modo, o gesto de problematizar pontos nodais 
concernentes à Análise de discurso na relação com o ensino traz 
como desafio, neste artigo, um movimento de  deslocamentos 
de sentidos estabilizados no que concerne às noções de sujeito, 
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língua e sala de aula.
 Assim sendo, me interrogo: em que medida questões 

epistemológicas da Análise de discurso, uma disciplina que se 
constrói no entremeio de vários campos, têm consequências para 
práticas de leitura nas condições de produção da escola? 

Um primeiro ponto a ser problematizado diz respeito 
ao fato de que Pêcheux, em meio a um contexto de triunfo 
do estruturalismo, nos anos de 50 e 60, vai questionar uma 
abordagem meramente linguística do texto, que não contempla o 
sujeito, o social e o histórico como constitutivos do funcionamento 
da linguagem. Assim, como consequência, o filósofo reformula a 
categoria língua/fala para ampliá-la à relação língua e discurso. 
Por consequência, constrói-se um novo objeto que não é mais a 
língua, mas o discurso- que não pode ter tomado como sinônimo 
de texto, pois, segundo Pêcheux, “é impossível analisar um discurso 
como um texto, é necessário referi-lo ao conjunto de discursos 
possíveis”. Nesse sentido, “Michel Pêcheux constitui o discurso 
como uma reformulação da fala saussuriana, desembaraçada de 
suas implicações subjetivas” (MALDIDIER, 2003, p. 22). 

De fato, é preciso considerar que a noção de língua para 
Pêcheux não é tomá-la como um sistema de signos ou ainda como 
um objeto transparente “controlado” por um sujeito intencional. 
Com efeito, é necessário investir em uma concepção de língua 
enquanto produção social, considerando a exterioridade como 
constitutiva e um sujeito que enuncia em sua individualidade, 
mas que se inscreve seu dizer em uma formação discursiva ou 
outra para significar. 

Dessa forma, se, no estruturalismo, o sujeito e a situação 
são postos de lado,  a Análise de discurso materialista define 
discurso como “efeito de sentidos entre interlocutores”,  o que 
nos leva a defender o papel decisivo das condições de produção 
contra a evidência do sentido como conteúdo e do sujeito como 
todo poderoso. 

Com efeito, o conceito de condições de produção traz 
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a consequência de olhar para a exterioridade, considerando as 
condições sócio-históricas de um texto não de forma secundária, 
mas sim como constitutivas da própria significação de um texto. 
Nas palavras de Hashiguti (2009, p. 19) “se os textos mudam de 
sentido com as condições de produção, a leitura pensada em 
relação à literalidade, a uma possível transparência da linguagem, 
é uma ilusão: a leitura é uma prática que pressupõe a história e o 
trabalho de memória do sujeito”. 

Justamente, interessa-me pensar a respeito desse 
movimento do sujeito de linguagem que ao significar, se significa 
e nunca é indiferente aos percursos de sentido, processos 
discursivos afirmados, negados, legitimados acerca de qualquer 
questão posta. Assim sendo, somos muitas vezes pegos pela/
na linguagem. Estou falando aqui desde as atividades mais 
banais e prosaicas do dia-a-dia, como Orlandi explica que dizem 
respeito ao uso mais aparentemente cotidiano dos signos. E isso 
também se relaciona às práticas de linguagem em sala de aula, no 
modo como significamos e somos significados nas condições de 
ensino-aprendizagem.

Com efeito, não podemos deixar de considerar o fato de o 
sujeito se submeter à língua tomada como sistema. O sujeito não 
é livre para dizer o que quer tampouco fazer o que quer. Temos 
nas condições de produção do sistema capitalista, um sujeito de 
direitos e de deveres, com vontade e com responsabilidade. Eis a 
noção do assujeitamento. Na forma-sujeito capitalista, o sujeito 
deseja ter a liberdade de fazer o que quer, ao mesmo tempo em 
que se submete, o que revela uma contradição do Capitalismo: 
funcionamos na ilusão da liberdade e da responsabilidade por 
nossos atos e ao mesmo tempo nos submetemos aos sentidos, 
às condições materiais, ao próprio sistema da língua. 

Dessa forma, trazer para o debate este fragmento da 
autoria de Pêcheux (1988, p. 266) “a forma-sujeito do discurso, na 
qual coexistem indissociavelmente interpelação, identificação e 
produção de sentido, realiza o non-sense da produção do sujeito 
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como causa de si sob a forma da evidência primeira” tanto me 
permitirá estabelecer outras possíveis relações de cunho teórico 
entre Análise de discurso e ensino quanto avançar em termos de 
percurso de leitura.

Estamos diante de uma interessante compreensão acerca 
da relação sujeito e linguagem. O indivíduo é interpelado em sujeito 
pela ideologia para que se produza o dizer, mas é interessante 
assinalar que essas evidências que dão ao sujeito a realidade 
como sistemas de significações percebidas, experimentadas 
apagam o fato de que o sentido é construído, de que o sujeito 
se constitui em processos históricos, sociais. A ideologia fornece 
ao próprio sujeito as evidências e assim o caráter material dos 
sentidos é apagado. Ou seja, negamos a interpretação ao mesmo 
tempo que interpretamos. 

Deslocando uma visão cartesiana de sujeito todo poderoso 
e dono de suas vontades, o atravessamento da Psicanálise 
descentra o sujeito tomado como fonte intencional de um dizer 
transparente. Dessa maneira, Pêcheux problematiza justamente 
uma noção de sujeito livre, fonte intencional de um sentido. Essa 
categoria de sujeito é marcada tanto pela noção de assujeitamento, 
visto que o indivíduo para ser sujeito precisa assujeitar-se. Isto 
é, conforme Ferreira (2003, p. 43) “ser assujeitado significa antes 
de tudo ser alçado à condição de sujeito, capaz de compreender, 
produzir e interpretar sentidos” quanto pelo atravessamento do 
inconsciente que marca um sujeito descentrado, afetado pela 
ferida narcísica e pela ilusão da completude.

Pensar a leitura discursiva é justamente tomá-la como 
uma prática de produção de sentidos e questionar a ilusão 
de que os sentidos nascem em nós ou que o sentido é algo já 
posto, quando, na verdade, eles falam em nós. Isto pode ser 
explicado em virtude de que para as palavras terem sentido, é 
preciso que elas já tenham sentido. Mas é preciso considerar 
também as possibilidades de (des)estruturação desses sentidos, 
desestabilizando o já-dito, abrindo-se para o equívoco e a 
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polissemia.
A leitura, além disso, em sua dimensão da sala de aula, 

não pode ser tomada como prática meramente atrelada a técnicas 
ou estratégias que serviriam a todos e quaisquer leitores. Pensar 
a leitura discursivamente implica justamente, conforme Orlandi 
(1988, p. 12), a (im)possibilidade de conceber: 

• Um autor onipotente, cujas intenções 
controlassem todo percurso de significação 
do texto;

• a transparência do texto, que diria por si 
toda (e apenas uma) significação; 

• um leitor onisciente, cuja capacidade de 
compreensão dominasse as múltiplas 
determinações de sentido que jogam em 
um processo de leitura;

2 proposTA DiscursivA DE lEiTurA DE uM TEXTo 
publicADo nA colunA vEríssiMo

Nesta seção do artigo, serão apresentados o que 
denominei de “encontros de leitura”, tendo em vista momentos 
nos quais, com base no texto “A carne”, será empreendido nosso 
gesto de análise. Trata-se de uma crônica ensaística produzida no 
Jornal OGlobo, na coluna Veríssimo, disponível na versão eletrônica 
do Jornal.

Um primeiro momento da abordagem do texto, em um 
movimento de vai e vem entre análise e a sugestão de atividades de 
leitura, seria o de examinar os processos de produção do discurso 
dos quais fala Orlandi (2001, p. 9): (i) a constituição, a partir da 
memória do dizer acerca de escândalos envolvendo corrupção, 
esquemas de pagamentos de propina; (ii) a formulação, em 
condições específicas, isto é, a textualização no espaço eletrônico 
do Jornal O Globo e (iii) a circulação em uma página eletrônica de 
um jornal reconhecido. 

A posição da qual eu falo é de analista do discurso. Por 
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essa razão, mobilizar a noção de gênero discursivo (BAKHTIN, 
2000) me conduziria a uma trilha por outras vias que não me 
permitiram trabalhar com a materialidade do texto em sua 
historicidade.  Por isso, a noção adotada aqui é de formulação, no 
sentido de que “é na formulação que a linguagem ganha vida, que 
a memória se atualiza” (ORLANDI, 2001, p.9).

Em se tratando ainda de condições de produção de 
leitura, as práticas de linguagem produzidas no espaço digital 
podem representar um processo outro em que o sujeito que 
lê o faz de outra maneira, de forma fragmentada, e produz um 
processo de leitura não linear, mas arborescente. Dessa maneira, 
vale citar Coracini (2005, p. 39) para a qual: 

a leitura como processo virtual é, então, 
resultado da chegada das novas tecnologias, 
do processo de globalização, enfim, do mundo 
(pós-)moderno que se coloca “na perspectiva 
da pluralidade, da fragmentação de tudo e de 
todos, dos limites obscuros e indecisos, dos 
sentidos que deslizam o tempo todo”(CORACINI, 
2005, p. 39).

Ora, se no processo virtual, a noção de leitura se desloca, 
os sentidos também. Assim, outro conceito produtivo diz respeito 
ao jogo entre o texto, da ordem da formulação, do efeito-unidade 
e a constituição dos sentidos, como algo incompleto e aberto, 
o que demandou um investimento justamente na tensão entre 
paráfrase (sedimentação de um sentido evidente) e a polissemia 
(possibilidade de ser outro). 

Nas palavras de Dias (2018, p. 29), “o discurso digital se 
formula ao circular”. Nesse sentido, o texto publicado em uma 
coluna na versão eletrônica de um jornal é efeito de uma produção 
de sentidos na efemeridade da leitura na tela e da atualização 
constante das páginas da internet.  

O texto, entendido aqui como unidade, é manifestação 
concreta do discurso, é um lugar em que o sujeito representa-se 
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na origem do que diz. A seguir, apresentarei o texto para então 
empreender o percurso de leitura discursiva. 

Texto 1
A carne
Temos, ai de nós, uma Polícia Federal satírica. Não sei se existe alguém na 

PF encarregado de dar codinomes aos seus investigados e nomes às suas operações. Se 
tiver, é um novo Jonathan Swift, um Voltaire redivivo. Deveria se identificar, para receber 
nossos aplausos.

Essa de chamar de Carne Fraca a operação contra a corrupção nos frigoríficos 
e o escândalo dos fiscais da indústria de alimentos que recebiam propina para não 
fiscalizar nada é genial.

A ação poderia se chamar Carne Podre ou Nome aos Bois, mas aí não teria 
o mesmo valor literário e irônico. Carne Fraca é perfeito. Serviria mesmo para todo o 
conjunto das ações policiais e jurídicas a partir do começo da Lava-Jato.

A corrupção existe, afinal, porque a carne é fraca. Como disse o Oscar Wilde 
— outro que teria emprego garantido como frasista na Polícia Federal — “Eu resisto a 
tudo, menos à tentação”.

A tentação é demais. Somos pobres almas inocentes reféns da nossa própria 
carne e das suas fraquezas.

De certa maneira, Carne Fraca é quase uma absolvição da corrupção 
epidêmica que assola o país. Rouba-se tanto porque a carne não se satisfaz com pouco, 
é incapaz de se contentar com o que já tem. Porque a carne é insaciável.

Nenhum corrupto racionaliza a sua fome de ter mais, sempre mais. Nenhum 
decide: quero tanto e chega. Tenho um Lamborghini e dois Porsches, um para cada pé, 
piscina aquecida em forma de trevo, uma mulher com menos dedos e orelhas do que 
o necessário para usar todas as jóias que lhe dou, contas na Suíça e em Liechtenstein, 
apartamento em Palm Beach — e pronto. Não preciso de nem um centavo a mais.

O centavo a mais é a perdição dos nossos corruptos. O centavo a mais é a 
tentação irresistível de Wilde resumida numa frase. O centavo a mais é uma metáfora 
para o excesso, para não saber quando parar.

É difícil identificar o momento em que a ganância transborda, e o centavo a 
mais bate na porta do corrupto e o leva coercitivamente para a cadeia, o corte zero do 
seu cabelo, as manchetes dos jornais e a execração pública.

É um pouco como o paradoxo do balão: só se descobre a capacidade máxima 
de um balão, o ponto em que um sopro a mais o estouraria, quando o sopro a mais é 
dado, e ele estoura.

Só se descobre quando era o momento de parar de roubar quando o 
momento já passou.

Carne Fraca tem algo até de carinhoso, na sua ironia. A Polícia Federal, 
ou o autor do nome da operação, reconhece que não é fácil deixar de roubar, com 
tanto dinheiro voando por aí, com tantas oportunidades que o Brasil oferece para a 
maracutaia e o “molha a mão”.

O que Carne Fraca diz é que a Polícia Federal não perdoa, mas entende.
Fonte: https://oglobo.globo.com/opiniao/a-carne-21100553
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O texto em tela tem como autor Luís Fernando Veríssimo 
e se textualiza em meio a uma coluna específica intitulada 
“Opinião”. Há outros autores que assinam textos em  colunas 
disponibilizadas no sítio eletrônico do Jornal OGlobo, de modo 
que cada autor possui uma página. O sujeito-leitor, ao navegar 
pela página, pode ler o texto publicado naquela edição ou então 
escolher dentre os que já foram publicados anteriormente e 
clicar no texto desejado. A ordenação se produz a partir de um 
arquivamento cronológico.

A formulação do texto (crônica disponibilizada em uma 
coluna) exige um trabalho com a textualização em seus limites 
possíveis, na medida em que o texto, imaginariamente, precisa ter 
começo, meio e fim, coesão, coerência, progressão. No caso do 
texto em tela, temos um texto escrito, isto é, um investimento do 
corpo do sujeito-autor presente no corpo das palavras. Na página, 
a formulação coluna vem seguida do título Veríssimo e a foto 
do autor segue ao lado. Como parte das condições do discurso 
jornalístico, além do título do texto “A carne”, um subtítulo que 
recupera um fragmento da crônica é textualizado logo abaixo.

Imagem 1

Fonte: https://oglobo.globo.com/opiniao/a-carne-21100553

A crônica, em suas condições específicas de produção e 
circulação, está relacionada a uma versão eletrônica do Jornal O 

https://oglobo.globo.com/opiniao/a-carne-21100553
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Globo, disponível na página https://oglobo.globo.com/opiniao/a-
carne-21100553 e também pode ser encontrada, no Blog do 
Noblat, a partir de ferramentas de busca, disponibilizada no 
endereço noblat.oglobo.globo.com/cronicas/noticia/2017/03/carne.
html. Assim, a forma como um texto se configura (na página do 
próprio jornal ou em outro espaço) não é indiferente aos sentidos 
e aos modos de leitura.  

2.1 DIRECIONAMENTOS PARA AULAS DE LEITURA 

Encontro 1: Em meio às condições de produção de leitu-
ra

Além de um exame das condições de produção, 
considerando uma entrada na formulação do texto, é preciso, 
também, entendê-lo como linearidade do dizer, espaço da injunção 
à unidade, em que podemos notar se há um efeito fecho, coesão 
e coerência. Desse modo, sugiro alguns movimentos iniciais:

- Levantamento das práticas de leituras que os sujeitos-
alunos realizam no espaço digital;

- Proposta de acesso do sítio eletrônico do Jornal O Globo
- Problematização com os alunos acerca do mito ligado à 

liberdade de que posso encontrar tudo na internet. O texto tem 
restrição de acesso para não assinantes.

- Leitura da crônica com os alunos;
- Debate sobre as diferenças em ler na página intitulada 

Veríssimo- que se trata da coluna do escritor e ler o texto que 
também está disponível em um conhecido blog, o blog do Noblat. 

- Levantamento das histórias de leituras dos alunos sobre 
escândalos e casos de corrupção;

- Discussão inicial sobre o escândalo da carne sobre o 
qual o texto aborda. 

- Conversa sobre outros escândalos de corrupção na 
história.

https://oglobo.globo.com/opiniao/a-carne-21100553
https://oglobo.globo.com/opiniao/a-carne-21100553
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Considerando um investimento na ordem da formulação 
do texto, houve a necessidade de me ater: (i) às condições 
de produção mais amplas nas quais se dá a constituição dos 
sentidos, a partir da memória do dizer acerca de escândalos 
envolvendo corrupção, esquemas de pagamentos de propina, 
produtos adulterados (pílula anticoncepcional com farinha, leite 
com soda cáustica); (ii) às condições imediatas atinentes à ordem 
da formulação do texto - a partir das quais um texto sobre um 
escândalo é formulado e publicado em uma dada coluna que circula 
em uma versão eletrônica do Jornal e (iii) à ordem da circulação 
em que o texto está disponível em uma coluna eletrônica. 

O texto discursiviza o caso batizado como “Operação Carne 
fraca” que denunciou o chamado “escândalo da carne”. Trazendo 
à baila alguns exemplos eram denúncias de carne adulterada ou 
estragada, frango com papelão, uso de produtos cancerígenos 
para disfarçar a validade vencida. Assim, na abordagem de um 
texto, em termos metodológicos, acredito que seja produtivo 
pensar tanto na situação imediata do escândalo (a operação em si) 
quanto nas condições sócio-históricas que convocam um já dito, 
isto é, tudo que já foi dito sobre outros esquemas de corrupção e 
fraudes de produtos no Brasil. Sem perder de vista as condições 
de leitura em que entram a circulação no espaço eletrônico, a 
autoria ligada à figura de Luís Fernando Veríssimo, a polêmica do 
caso em redes sociais). 

Encontro 2: No jogo entre o estabilizado e o diferente

Um segundo momento da abordagem, sem perder de 
vista um exame da materialidade linguística, acredito na força de 
se operar com a tensão entre paráfrase e polissemia, em meio ao 
efeito metafórico. 

Desse modo, ratifico a produtividade dos processos de 
paráfrase (sedimentação de um sentido evidente de carne fraca 
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como produto de má qualidade) e de polissemia (mexida na 
memória, possibilidade de ser outro na medida em que carne 
fraca reverbera sentidos ligados à fraqueza humana, às tentações 
e ao pecado). 

Seguem alguns passos para uma abordagem da crônica 
neste momento:

- Ler a crônica novamente e levantar as formulações 
“Carne fraca” ou “a carne é fraca”. 

- Discutir sobre outras condições de produção nas quais 
a expressão “carne fraca” emerge.  Para tanto, solicitar aos alunos 
que  pesquisem a partir de trechos de reportagens, piadas, 
imagens, memes e diversos contextos nos quais a expressão é/foi 
empregada. Abaixo, estão perfilados alguns casos de ocorrência 
da expressão, em diferentes condições de produção: 

“Carne fraca” é uma expressão popular;
“Carne fraca” é o nome da operação da Polícia Federal 

que investigou o escândalo;
“Carne fraca”  é título de um documentário.

Nas palavras de (BOLOGNINI; PFEIFFER; LAGAZZI, 2009, 
p.7), “o trabalho simbólico da leitura demanda uma interpretação 
ante interpretações possíveis”. Desse modo, é preciso trabalhar 
em meio a uma tensão entre a unidade imaginária de uma 
interpretação e a polissemia constitutiva que permite outras 
leituras. De fato, considerar que a ambiguidade é produtiva em 
processos de significação demanda dar escuta aos diferentes 
sentidos que um enunciado pode assumir de acordo com a 
formação discursiva na qual é (re)produzido. 

Nesse sentido, acredito que a proposta discursiva é 
instigante justamente pelo fato de possibilitar que abrir para 
os sentidos em opacidade, visto que a expressão “carne fraca” 
presente no texto não tem um sentido preso nela mesma, mas 
precisa ser tomada com base na filiação a diversas formações 
discursivas tais como: a religiosa, a cotidiana, a econômica e a 
jurídica.
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Encontro 3: O lugar do equívoco- possíveis outros

Na crônica, como já foi dito, a expressão nominal carne 
fraca tem um sentido opaco: sob um efeito de evidência, faz 
referência, à primeira vista, na crônica, a carne comercializada 
pelos grupos JBS e BRF. Contudo, justamente, por conta das 
fronteiras tênues entre formações discursivas que constituem o 
interdiscurso: a popular/ religiosa, a econômica e a jurídica. 

Nesse caso, considerei relevante propor uma prática 
de leitura em que sejam trabalhados diferentes sentidos para a 
expressão “carne fraca” na filiação a um domínio ou outro.

Proposta de atividade de leitura

Roda de discussão:
a)Em que condições de produção, a expressão popular a carne é 

fraca é, comumente, usada? Que sentidos podemos pensar para tal expressão?
b) refletir a respeito do domínio do saber no qual a expressão pode 

se inscrever e que implica e emergência de um sentido diferente. 
1. domínio religioso- a expressão popular “a carne é fraca” está 

textualizada no Novo testamento no evangelho de Mateus, capítulo 26, 
versículo 41-42,  “Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está 
pronto, mas a carne é fraca” (mateus 26, 41-42) – a carne é fraca, pecar é humano?

2.domínio popular- propensão à falha, erro: a expressão popular a 
carne é fraca usada para justificar as fraquezas humanas tais como  beber e 
comer demais, trair alguém, mentir. 

3.domínio jurídico- propensão ao crime

Com efeito, entre a lógica da fraqueza humana e do 
pecado da ganância, a falha de não resistir à tentação passa a 
significar a prática de um crime (de corrupção). Pelo efeito 
metafórico, isto é, pelo percurso do sentido em diferentes FDs, o 
pecado da fraqueza/ganância desliza para um sentido de crime/
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violação das leis, o que remete à forma-sujeito do capitalismo, 
responsável pelo que diz e faz, com seus direitos e deveres. 

Não se trata de opor fraqueza/pecado e crime: a 
corrupção faz funcionar a contradição e podemos tirar proveito 
disso na leitura. A corrupção é falha passível de compreensão, mas 
é crime que não se perdoa. No enlace equívoco entre perdoar/
punir, tem-se um social dividido entre o domínio religioso em que 
se estabiliza a evidência da necessidade de perdão/compreensão 
dos erros humanos (da carne fraca) e o domínio jurídico no qual 
funciona o princípio da condenação/responsabilização (de/por 
um crime). 

uM possívEl FEcho

A apresentação de três “encontros”, em meio a uma 
proposta de abordagem discursiva do texto “A carne”, envolveu a 
sistematização de conceitos que foram demandados no gesto de 
leitura do material, bem como a apresentação de questões como 
forma de problematização do texto. 

O texto “A carne” me abriu a possibilidade de clarificar 
a importância das condições de produção dos sentidos e a força 
dos processos de paráfrase e polissemia na abordagem de leitura 
de um texto. Desse modo, pude trazer uma prática de leitura 
consequente com uma visão na qual contemplemos tanto as 
significações estabilizadas quanto os deslizes de sentido. Enfim, 
reitero que a proposta discursiva mostra-se produtiva justamente 
por deslocar uma visão conteudística dos sentidos para dar 
visibilidade ao modo como o texto significa em seu funcionamento.  
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IMAGINáRIO(S) DE LÍNGUA NAS PRáTICAS 
DE ENSINO DE PROFESSORES DE LÍNGUA 

PORTUGUESA (LP)1

Rafaela Kessler Kist2
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pAlAvrAs DE inTroDução

À medida que desenvolvemos um trabalho sobre o 
ensino de Língua Portuguesa - LP, ancorado em uma perspectiva 
discursiva de análise com base nos estudos de Michel Pêcheux, 
sublinhamos a possibilidade de, em certos momentos, nos 
depararmos com uma encruzilhada. Trazer para a discussão 
temas como língua, ensino de língua, concepções de língua e de 
gramática, e documentos oficiais que regem o ensino de LP, nos 
leva a refletir acerca do funcionamento discursivo de dizeres que 
se encontram em um lugar constituído por diferentes redes de 
memória, os quais se entrecruzam no interdiscurso e constituem 
o que compreendemos sobre o ensino de LP. Na perspectiva a 
que nos filiamos, não almejamos trilhar um caminho único, e nem 
buscar por respostas claras e evidentes para nos desvencilharmos 
dessa encruzilhada, uma vez que a AD não procura fornecer 
uma resposta definitiva e axiomática sobre determinado tema, 
1  Este trabalho é um recorte da pesquisa de dissertação intitulada O ensino de Língua por-
tuguesa nas falas de professores: o funcionamento do imaginário, vinculada ao Programa de 
Pós-Graduação em Letras (PPGL) da Universidade Federal do Paraná – UFPR. Para este 
estudo, reunimos análises que se concentram em três sequências discursivas retiradas 
de um corpus mais amplo, o qual contempla entrevistas semi-estruturadas realizadas com 
cinco professores de LP, e a produção de planos de aula elaborados por esses cinco pro-
fessores. Tais professores são docentes de LP do Ensino Fundamental II da rede estadual 
de ensino, da cidade de Curitiba – Pr.
2  Doutoranda em Estudos Linguísticos pelo Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) 
da Universidade Federal do Paraná. Membro do grupo interinstitucional de pesquisa “Estu-
dos do Texto e do Discurso: entrelaçamentos teóricos e analíticos - GPTD”. Filiada à Análise 
de Discurso de orientação pecheuxtiana, desenvolve pesquisas na área do ensino de Lín-
gua Portuguesa; e-email: rafaela.kessler@gmail.com. 
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mas compreender como funciona o processo de produção de 
sentidos. Desse modo, destacamos que em AD “se trabalha com 
os processos de constituição da linguagem e da ideologia e não 
com seus conteúdos.” (ORLANDI, 1996, p. 30).

Para a escrita deste estudo, apoiamo-nos em uma 
perspectiva discursiva de análise, tendo como aporte teórico e 
analítico a Análise de Discurso de orientação pecheuxtiana (AD). 
Filiados a esta perspectiva, objetivamos analisar o(s) imaginário(s) 
de língua e de ensino de língua que constitui(em) o discurso do 
professor de Língua Portuguesa (LP), considerando os inúmeros 
efeitos de identificação do professor aos domínios de saberes 
que constituem o documento oficial que rege o ensino de LP no 
Estado do Paraná, as Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua 
Portuguesa - DCE.

Sobre o ensino de LP, ressaltamos que o ensino de língua 
das últimas décadas se encontra constituído, principalmente, por 
três concepções diferentes de língua(gem): língua(gem) como 
expressão do pensamento, língua(gem) como instrumento de 
comunicação e língua(gem) como forma de interação, considerada, 
também, em sua historicidade. Quanto à prática docente, 
depreendemos que esta se encontra regulada por documentos 
oficiais de ensino, que orientam o trabalho pedagógico em 
sala. Portanto, a instituição de um campo do saber em que 
diferentes concepções de língua se entrelaçam e atravessam um 
mesmo espaço, e em que a prática pedagógica é mediada por 
documentos oficiais, concebemos que há múltiplas possibilidades 
de identificação do sujeito-professor às redes de memória que 
constituem as DCE, uma vez que, em condições de produção 
específicas, cada concepção filia-se a determinado imaginário de 
língua e de ensino de LP. 

Tendo em vista as distintas concepções de língua já 
mencionadas, o ensino de LP é constituído por diferentes domínios 
de saberes que emanam dessas concepções, cujas redes de 
memória instituem os sentidos sobre esse ensino. Os sentidos 
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produzidos nas sequências discursivas (SDs) analisadas neste 
trabalho remetem a tais modelos representados pelas diferentes 
concepções, os quais se encontram no interdiscurso do sujeito-
professor. Segundo Orlandi (2015, p. 29), “[...] o interdiscurso 
disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito significa 
em uma situação discursiva dada.” À vista disso, as formulações 
que transitam no ensino de LP produzem determinados efeitos 
sobre o que o sujeito-professor diz ou não diz em seus discursos.

Na busca por compreender o funcionamento discursivo, 
em especial, o(s) imaginário(s) de língua e de ensino de língua 
que constitui(em) o discurso do sujeito-professor de LP, neste 
estudo, representado pela amostra das discursividades de dois 
professores, recortamos para nossa análise três SDs. A SD1 
concentra-se no recorte de uma entrevista elaborada com um 
professor de LP sobre a importância e o objetivo do ensino de LP. As 
outras duas SDs integram recortes retirados de um plano de aula 
produzido por outro professor. Este plano deveria abordar uma 
proposta de aula acerca de um conteúdo gramatical trabalhado 
em sala. A SD2 centra-se no objetivo apresentado neste plano 
de aula e a SD3 em uma atividade proposta. As três sequências 
direcionam o olhar do professor sobre o ensino de gramática.

1 siTuAnDo A rEFlEXão

Na perspectiva discursiva e como analista de discurso, em 
nossa análise nos debruçamos, pelo viés materialista, nas marcas 
linguísticas expostas pelo eixo da formulação, intradiscurso, 
na sua relação com o eixo da constituição, interdiscurso, uma 
vez que o efeito do interdiscurso materializa-se no discurso, via 
intradiscurso. São essas marcas linguísticas que nos possibilitam 
observar as marcas discursivas que se identificam com um ou 
outro domínio de saber.

O movimento entre o eixo da formulação e o eixo da 
constituição permite-nos adentrarmos no campo da ideologia. 
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Consoante a Orlandi (1996), depreendemos esse movimento 
como um gesto de interpretação, o qual “ [...] se dá porque o 
espaço simbólico é marcado pela incompletude, pela relação 
com o silêncio. A interpretação é o vestígio do possível. É o lugar 
próprio da ideologia e é ‘materializada’ pela história.” (Idem, p.18). 
Isto posto, ainda de acordo com a autora, o sujeito é instado a 
interpretar. Nesse processo, a interpretação filia-se a redes de 
memória, cuja inscrição é mediada pelas formações imaginárias 
que instituem o(s) imaginário(s) de língua que emerge(m) no 
discurso do sujeito-professor. Acreditamos que os diferentes 
imaginários são efeito das múltiplas possibilidades de identificação 
do sujeito aos domínios de saberes presentes em uma dada 
formação discursiva (FD). Conforme Pêcheux, “a interpelação de 
indivíduo em sujeito de seu discurso se realiza pela identificação 
com a formação discursiva que o domina” (PÊCHEUX, [1990] 2014, 
p.198). Deste modo, é a FD na qual o sujeito-professor se encontra 
que fornece os sentidos dos enunciados produzidos.

  Pêcheux, tratando dos processos de identificação, 
destaca, inicialmente, três modalidades discursivas de 
funcionamento discursivo: a identificação, a contra-identificação e 
a desidentificação. Nos atentarmos aqui à primeira e à segunda 
modalidade. A primeira modalidade, a da identificação, “[...] 
consiste numa superposição (um recobrimento) entre o sujeito da 
enunciação e o sujeito universal, de modo que a ‘tomada de posição’ 
do sujeito realiza seu assujeitamento sob a forma do ‘livremente 
consentido’ [...] essa superposição caracteriza o discurso do 
‘bom-sujeito’.” (Idem, p. 199, grifos do autor). Quanto à segunda 
modalidade, a da contra-identificação, “caracteriza o discurso do 
‘mau-sujeito’, discurso do qual o sujeito da enunciação ‘se volta’ 
contra o sujeito universal por meio de uma ‘tomada de posição’ 
que consiste, desta vez, em uma separação com respeito ao que o 
sujeito universal lhe dá a pensar’.” (Idem, p.199, grifos do autor).

Desta maneira, o sujeito se constitui por tomadas 
de posição, as quais, alicerçadas em Pêcheux ([1990] 2014), 
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chamaremos de efeitos de identificação. Estes efeitos são 
inúmeros, instáveis e contraditórios, uma vez que não há uma 
identificação completa e nem uma desidentificação plena, pois os 
dizeres do sujeito são atravessados por diferentes saberes que se 
opõem/divergem/convergem entre si. Tais saberes constituem as 
FDs do ensino de LP e abrangem dizeres e práticas de distintas 
concepções de língua e de gramática. 

É importante ressaltar que no processo de 
desidentificação o sujeito se distancia dos domínios de memória 
com os quais se identificava e inscreve seu discurso em outra 
FD. Compreendemos, então, a desidentificação como efeito de 
identificação, marcado pela modalidade da contra-identificação. 
Segundo Indursky (2007, p.168), “esta segunda modalidade traz 
para o interior da FD o discurso-outro, a alteridade, e isto resulta 
em uma FD heterogênea”. Deste modo, na contra-identificação 
o sujeito interroga os saberes pertencentes à FD em que ele se 
inscreve, e por não estar mais identificado plenamente a essa 
FD, abre espaço para os questionamentos e as diferenças que 
constituem as formações discursivas. Essas diferenças marcam o 
movimento de tensão das redes de memória que constituem as 
FDs e resultam no efeito da contradição de saberes da FD. Em 
nosso gesto de análise, versamos sobre a contra-identificação 
do sujeito, visto que ela nos ajuda a compreender o modo como 
o sujeito se identifica a diferentes redes de memória, efeito de 
distintas FDs, que vigoram num mesmo contexto sócio-histórico.  

  Como já destacamos, o trabalho pedagógico é regulado 
por documentos oficiais que materializam o discurso do Estado, 
no que diz respeito ao modo como o ensino deve ser praticado nas 
escolas. No caso do Paraná, o documento que rege o ensino de 
LP são as Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa 
- DCE, as quais se identificam a determinado domínio de saber. 
No funcionamento discursivo entendemos que há processos de 
identificação do sujeito-professor aos domínios de saberes que 
emanam desse documento, uma vez que tal diretriz ocupa o lugar 
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oficial legítimo para dizer como a língua deve ser ensinada em 
sala de aula. 

Levando em consideração o proposto por Pêcheux 
([1990] 2014) acerca da interpelação do indivíduo em sujeito, via 
identificação a certo domínio de saber, e os diferentes imaginários 
de língua e de ensino de LP que constituem esse ensino, propomos 
refletir sobre os diferentes modos de identificação do sujeito-
professor aos domínios de saberes que emanam das DCE. 

Nas sequências recortadas para este trabalho, nos 
deparamos com o efeito da contradição. Segundo Magalhães e 
Mariani (2010, p.404, grifos nosso), “há um ponto de impossível 
– marcado na ordem da língua pelo ato falho, pelo chiste e 
pelas contradições – que torna visível o fato de que não há 
assujeitamento total, uma alienação completa do sujeito.” Isto é, as 
SDs aqui analisadas configuram domínios de saberes que ora se 
identificam com o documento, ora com uma outra prática, a qual 
chamaremos de prática tradicional de língua. Vale mencionar que 
estamos considerando como prática tradicional de língua toda 
prática que se opõe à perspectiva social e histórica da linguagem.

Em nossa análise, como resultado do efeito da contradição, 
também nos deparamos com processos parafrásticos. De acordo 
com Orlandi (2015, p. 34), “Os processos parafrásticos são aqueles 
pelos quais em todo dizer há sempre algo que se mantém, isto 
é, o dizível, a memória. [...] Produzem-se diferentes formulações 
do mesmo dizer sedimentado. A paráfrase está do lado da 
estabilização.” Em relação aos processos parafrásticos referimo-
nos àqueles dizeres que dizem respeito às redes de memória que 
constituem a perspectiva tradicional de língua. Esta perspectiva é 
reproduzida no discurso de alguns professores e, numa tentativa 
de estabilização de certos sentidos, ao ser colocada ao lado da 
abordagem social e histórica da linguagem, resulta no efeito da 
contradição, uma vez que há um embate nos jogos de força entre 
essas duas perspectivas nos saberes enunciados pelos docentes.
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2 PROCESSOS DE IDENTIFICAçãO: O(S) IMAGINáRIO(S) 
DE LÍNGUA QUE CONSTITUI(EM) O DISCURSO DO 
sujEiTo-proFEssor

O ensino de LP constitui-se por redes de memória que 
abrangem as diferentes concepções de língua e de gramática, 
cujos campos do saber constituem as FDs que atravessam o ensino 
de LP. Na FD, o interdiscurso, compreendido como tudo o que já 
foi dito antes, isto é, os sentidos já cristalizados sobre o ensino de 
LP, se constitui pela memória acerca das concepções de língua 
e de gramática. Tal memória materializa e produz determinados 
sentidos em diferentes espaços e circunstâncias histórico-sociais. 
Diante disso, emerge a possibilidade de o professor se identificar 
a diferentes domínios de saberes e materializar em seu discurso 
distintas filiações teóricas. Nas SDs que seguem demarcamos os 
diferentes efeitos de identificação propostos por Pêcheux. 

A SD1 é um recorte retirado de uma entrevista realizada 
com um professor participante da pesquisa de dissertação já 
referida. Esta SD foi produzida na ocasião da pergunta acerca 
dos conteúdos que devem ser priorizados em sala de aula. Nesta 
SD observamos que o professor participante da pesquisa possui 
um certo conhecimento sobre os dizeres que constituem as DCE, 
pois tal SD ressoa sentidos da língua em uso, do estudo da língua 
a partir de textos, tal como sustenta a diretriz. Todavia, o dizer 
escapa e os sentidos produzidos nessa discursividade deslizam e 
apontam para a identificação do sujeito aos domínios de memória 
constituídos por uma outra abordagem. Segundo Pêcheux ([1990] 
2014, p, 277, grifos do autor), “esse deslizamento não desaparece 
sem deixar traços no sujeito-ego da ‘forma-sujeito’ ideológica, 
identificada com a evidência de um sentido.”

sD1: Classes gramaticais por exemplo, acho que não é uma coisa 
que mude, que tenha significado pra eles [alunos], que mude, acho 
que se eles soubessem ler e escrever bem, não precisava quase 
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que de nada disso, que o objetivo, na verdade, é trabalhando a 
gramática que melhore tudo isso, [...] se você trabalhar hoje classe 
gramatical, eles não vão usar mesmo pra nada, daqui um mês vai 
ter que retomar e explicar de novo porque não é significativo pra 
eles.

Quanto a essa SD, materializam-se no fio do discurso 
diferentes modos de identificação do sujeito às redes de 
memória que constituem o ensino de LP, efeito dos processos 
de identificação de distintas FDs, que funcionam em um mesmo 
contexto sócio-histórico. Ou seja, alguns sentidos produzidos pela 
SD1 se identificam a redes de memória que constituem as DCE, 
como por exemplo o estudo das classes gramaticais como algo 
secundário em relação à importância na melhoria das habilidades 
de leitura, de escrita e de oralidade do aluno. Para o documento, 
o aprendizado da língua deve efetivar-se por meio das práticas de 
leitura, de escrita e de oralidade, efeito da interação social entre 
os sujeitos. Dessa forma, a ênfase é no aperfeiçoamento dessas 
práticas, ficando em segundo plano o estudo da língua através de 
uma abordagem descritiva e classificatória, a qual, por vezes, não 
considera o contexto de produção do enunciado. 

Na SD1, a contra-identificação materializa-se no fio 
do discurso através da conjunção condicional se em se eles 
soubessem ler e escrever bem, a qual mobiliza a ordem do 
equívoco, uma vez que o elemento linguístico discursivo se assinala 
para a identificação do sujeito a uma outra FD. Ou seja, o sujeito 
afirma que o estudo das classes gramaticais não é significativo 
para os estudantes, visto que acredita que seu uso não serve para 
nada, no entanto, o se aponta para o fato de que os estudantes 
não sabem ler e escrever. Logo, para obter essa competência, 
eles demandam do estudo das classes gramaticais. Mesmo 
destacando a irrelevância desse ensino, a partícula condicional se 
aponta para a ineficácia do ensino que não trabalha a gramática 
por meio das classes gramaticais, visto que escapa, no fio do 
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discurso, que os alunos não sabem ler e escrever bem. Ao mesmo 
tempo que o sujeito se identifica com os saberes que constituem 
as DCE, também se contra-identifica, pois inscreve seus dizeres 
em uma outra FD, na qual o estudo das classes gramaticais é o 
ponto principal de contribuição para que os estudantes possam 
ler e escrever bem. Vale salientar que as FDs são constituídas por 
fronteiras porosas, o que permite a fluidez e a instabilidade de 
sentidos, além da movência do sujeito entre as FDs, portanto, ao 
mesmo tempo em que o sujeito se identifica com certos saberes, 
também pode questionar e se contra-identificar a esses mesmos 
saberes.

Nesse mesmo processo de contra-identificação temos, 
ainda, os pronomes disso e isso, que são difusos, todavia, fazemos 
um retorno ao seu referente por uma relação de pressuposição. 
Isto posto, os excertos acho que se eles soubessem ler e escrever 
bem, não precisava quase que de nada disso e, é trabalhando 
a gramática que melhore tudo isso, permitem-nos os seguintes 
desdobramentos:

Posto: se os alunos soubessem ler e escrever bem não precisariam 
do estudo das classes gramaticais.

Pressuposto 1: os alunos não sabem ler e escrever bem;

Pressuposto 2: o objetivo do trabalho com as classes gramaticais 
é levar os alunos a ler e escrever bem;

Pressuposto 3: para ler e escrever bem precisa-se do estudo das 
classes gramaticais.

Tais desdobramentos nos levam a compreender 
que na formulação não precisava quase que nada disso, a 
negação, juntamente com o advérbio quase produz um efeito 
de modalização. Efeito que evidencia que alguma coisa precisa 
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ser considerada. Dito de outro modo, aponta para a não 
dispensabilidade absoluta da gramática que trabalha com as 
classes gramaticais, já que os alunos não sabem ler e escrever 
bem. Assim sendo, essa outra abordagem, que assinala como 
significativa para os estudantes, não está surtindo efeito, pois é 
a perspectiva das classes gramaticais que parece apresentar-se 
como a mais satisfatória para melhorar a leitura e a escrita. Há 
um discurso de resistência ao ensino da gramática a partir da 
aprendizagem de classes, em razão de não se ver sentido nessa 
abordagem, contudo, o sujeito do discurso avalia que essa é a 
maneira mais adequada de se habilitar a ler e a escrever bem. 

Na formulação que o objetivo, na verdade, é trabalhando 
a gramática que melhore tudo isso, nos questionamos sobre a 
que objetivo o professor está se referindo: o objetivo da aula de 
língua portuguesa ou o objetivo do próprio professor de língua 
portuguesa? Essa afirmação produz um efeito de que o próprio 
sujeito entrevistado demonstra que seu trabalho e, não somente 
o trabalho com classe gramatical, não funciona, visto que os 
alunos não sabem ler e escrever bem. Outrossim, acrescenta: 
se você trabalhar hoje classe gramatical, eles não vão usar 
mesmo pra nada. Pergunta: a quem o sujeito do discurso está se 
referindo quando afirma você, isto é, quem trabalha a gramática 
dessa forma? Pelo efeito da contra-identificação aos domínios de 
memória que constituem as DCE, materializado em alguns indícios 
linguísticos discursivos, entendemos que o próprio professor se 
identifica com essa prática que trabalha as classes gramaticais, 
mas cujo aprendizado, em seu ponto de vista, não serve para 
nada. 

O funcionamento da contradição, deste modo, encontra-
se no enunciado do sujeito-professor quando este diz que: classes 
gramaticais por exemplo, acho que não é uma coisa que mude, 
que tenha significado pra eles. No entanto, apesar do estudo das 
classes gramaticais ter pouca relevância, é o meio que levaria o 
aluno aprender a ler e a escrever bem. Ou seja, não é significativo, 
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mas conduz os alunos a alcançar o domínio da leitura e da escrita, 
do ponto de vista do professor. Portanto, devido às possibilidades 
de inúmeros efeitos de identificação, não há assujeitamento total 
do sujeito a uma única FD. O discurso-outro traz para o interior da 
FD esse movimento de tensão nas redes de memória, resultando 
numa FD heterogênea e no efeito da contradição, constitutivo das 
formações discursivas.   

Quanto às SD2 e SD3, elas resultam de trechos recortados 
de um plano de aula elaborado por outro professor participante 
da pesquisa. Recortamos desse plano o objetivo geral e uma 
atividade proposta aos alunos. A pedido da pesquisadora, os 
professores tinham como objetivo central desenvolver um plano 
de aula abordando um conteúdo gramatical. O conteúdo a ser 
trabalhado e a forma de organização da aula ficou a critério de cada 
professor. No plano selecionado para esta análise, o professor 
optou por um trabalho com a classe gramatical advérbio. A seguir, 
as SDs retiradas desse plano:

SD2: Objetivo geral: Conhecer o conceito de advérbio; Identificar 
os diferentes tipos de advérbio e locuções adverbiais; Assimilar 
gradativamente o conteúdo a ser trabalhado.

SD3: 1- Estabeleça a correta correspondência, conforme a ideia 
expressa pelo advérbio:
1.Negação                  2.Afirmação                    3.Tempo
A)_____ A seleção retornou vitoriosa ontem.   
B)_____ De modo algum, irei lá.
C)_____ Jamais jogue lixo no chão!                
D)_____ Realmente eles desapareceram.

Como mencionado, os professores tiveram que 
elaborar um plano de aula sobre um conteúdo gramatical, logo, 
compreendemos que o sujeito do discurso das SD2 e SD3 elaborou 
essa tarefa de forma coerente. Todavia, o que está em jogo é o 
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tipo de gramática tomada como aporte teórico no plano, além do 
modo de abordagem desse conteúdo. 

Cotejando a SD2 e SD3 com a SD1 observamos uma 
aproximação de saberes entre as SDs. O sujeito do discurso da 
SD2 e SD3 privilegia a gramática do ponto de vista das classes 
gramaticais, uma vez que tem como objetivo geral trabalhar com o 
conceito de advérbio e os diferentes tipos de advérbio e locuções 
adverbiais. Quanto ao sujeito do discurso da SD1, materializa 
no fio do discurso que estudar classes gramaticais é a maneira 
mais adequada de levar os alunos a ler e a escrever bem. Classes 
gramaticais é o conteúdo que o sujeito da SD1 questiona, embora 
se identifique; e em relação às SD2 e SD3, é o conteúdo em que 
o sujeito do discurso inscreve sua prática docente de ensino de 
gramática. 

Contrapondo com as redes de memória que constituem 
as diretrizes curriculares estaduais do Paraná, cuja filiação de 
sentidos identifica-se a uma “proposta que dá ênfase à língua 
viva, dialógica, em constante movimentação, permanentemente 
reflexiva e produtiva. Tal ênfase traduz-se na adoção das práticas 
de linguagem como ponto central do trabalho pedagógico.” 
(PARANá, 2008, p.48), concebemos que o sujeito-professor das 
SD2 e SD3 se distancia dos domínios de memória que emanam 
das DCE, se identificando a outro domínio de saber. 

 As DCE consideram o estudo da gramática da língua a 
partir do texto, compreendido como resultado de práticas sociais, 
estabelecidas historicamente. Enquanto que para o sujeito do 
discurso das SD2 e SD3, a partir do modo como os objetivos e 
a atividade estão textualizadas no plano de aula, materializam 
sentidos que se inscrevem em uma abordagem tradicional de 
língua. Tais saberes são constituídos pela memória de língua e 
de ensino de língua como uma entidade autônoma, um objeto 
fixo e completo a ser dominado pelo sujeito. Outrossim, ao 
não mencionar o trabalho da gramática relacionado ao texto, 
pressupomos que o aprendizado desse conteúdo se realizará de 
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modo exterior às condições de produção dos enunciados, e sem 
considerar que a língua tem sua materialidade.

Numa perspectiva discursiva entendemos que a produção 
de sentidos é resultado das múltiplas relações de sentidos em 
distintas formas de discurso. À vista disso, trabalhar a língua fora 
do seu contexto de produção e sem considerar o funcionamento 
discursivo, a língua passa a ser compreendida como um objeto 
perfeito, completo e imune a falhas. Nessa direção, “supõe uma 
certa concepção de língua em que não se reconhece que a língua 
tem sua materialidade. O que se pretende, então, é que a sintaxe 
(a língua) – clara e distinta – domestique o sentido (a história, o 
sujeito).” (ORLANDI, 1996, p. 96). 

Na SD2, o modo como os objetivos estão textualizados no 
plano de aula produz sentidos que apontam para uma memória de 
língua unívoca; além de uma associação direta entre as palavras e 
as coisas no mundo. Diante disso, essa discursividade permite-nos 
compreender que o discurso do sujeito-professor não se identifica 
aos domínios de memória presentes no documento. O sujeito 
dessas SDs se contra-identifica com os dizeres que constituem as 
DCE, dentre os quais, nos deparamos com o trabalho da gramática 
separada do texto. Para as DCE, o estudo gramatical e a análise 
linguística devem partir do texto, oral ou escrito, considerando 
suas condições histórico-sociais.

Deste modo, ao discurso dessa posição-sujeito compete 
o estudo da metalinguagem e a reprodução de um sentido único, 
a paráfrase. Dito de outro modo, ocupa-se de um discurso que 
tem como foco o próprio código e

a troca de papéis tende a zero (não se dá a 
palavra ao outro); há um agente exclusivo 
(aquele que tem o poder de dizer já atribuído 
pela instituição, isto é, o professor); a polissemia 
(isto é, a possibilidade de múltiplos sentidos) é 
contida, pois se coloca o sentido único, o dado 
e legitimado pela escola, que é a definição; 
o dizer recobre o ser; o mundo, os fatos, não 
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interessam, o que interessa é a metalinguagem, 
daí o aluno não poder dizer “suas” (outras?) 
palavras. (ORLANDI, 1983, p. 139).

Os efeitos de sentido produzidos por essas SDs contribuem 
para a manutenção do ensino da língua enquanto um sistema 
autônomo e completo. O fato de que o sujeito-aluno se constitui 
e apreende novos conhecimentos a partir da interação social é 
ignorado, uma vez que essas SDs estão inscritas num imaginário 
de língua completa e dirigem-se para a constituição de uma 
língua distante da realidade em que o sujeito se encontra, uma 
vez que os sentidos são abstraídos das condições de produção do 
enunciado.

Relacionar os objetivos da SD2 com a atividade proposta 
na SD3 autoriza-nos uma leitura que produz sentidos de que o 
significado de um determinado advérbio, por exemplo, centra-
se no significado literal da palavra. Atravessado pela ilusão de 
literalidade e transparência da língua, o sujeito do discurso 
desconsidera a opacidade da língua. Antes disso, podemos dizer 
que os sentidos constituem-se em meio a um processo em que 
língua e história se encontram. Acrescentamos, é na materialidade 
linguística, na sua relação com a materialidade histórica, que 
emergem os efeitos de sentido que ressoam no discurso.

Nessa SD, a proposta do exercício de estabelecer uma 
relação correta entre um conceito e uma frase solta produz 
sentidos que nos confirmam sua concepção de língua enquanto 
um sistema fixo e completo. Isto posto, o sujeito-professor 
participante da pesquisa tem a ilusão de que as coisas se ligam 
aos conceitos de forma completa – ilusão de completude da 
língua, sem margem para outras possibilidades de sentidos. 

A partir das SD2 e SD3 concebemos que o sujeito-professor, 
em seu discurso, apresenta como relevância o que Orlandi (1996) 
tem criticado e chamado de conteudismo. Tal sujeito “supõe uma 
relação termo-a-termo entre pensamento/linguagem/mundo, 
como se a relação entre as palavras e coisas fossem uma relação 
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natural e não linguística-histórica.” (ORLANDI, 1996, p. 64). Nesse 
sentido, o sujeito do discurso coloca o conteúdo das palavras 
em sua literalidade e completude, silenciando a possibilidade de 
constituição do sentido a partir do funcionamento discursivo, na 
relação da materialidade linguística com a materialidade histórica. 

Em nosso gesto de leitura, compreendemos que o 
imaginário de língua que atravessa e constitui o interdiscurso 
do sujeito-professor é sustentado por uma concepção de língua 
autônoma, completa e imune a falhas. Ademais, ao reduzir o 
estudo da gramática ao estudo das classes gramaticais sem 
considerar o contexto de produção dos enunciados, acreditamos 
que equivale a reduzir a língua a sua estrutura, uma vez que a 
preocupação recai sobre as regras e classificações que constituem 
uma língua. No entanto, 

A sintaxe é a base da criatividade histórica. 
Assim, as regras da língua não podem ser 
consideradas como regras categóricas – no 
sentido de que uma regra deve ou não deve 
ser aplicada. Em vez disso, as regras da língua 
devem ser vistas como intrinsecamente 
possibilitadoras dos jogos ideológicos e das 
latitudes discursivas. (PÊCHEUX, 2011, p. 102).

Trazendo para o exemplo que temos nas SD2 e SD3, é o 
mesmo que dizer que uma palavra é classificada e categorizada 
nessa ou naquela classe gramatical somente de acordo com a 
regularidade imposta pelo seu conceito, ignorando os jogos de 
sentidos que atravessam o enunciado. O que interessa, nesse caso, 
não é a produção de sentidos, mas a classificação e categorização 
segundo determinada classe gramatical. 

À vista disso, os efeitos de sentido produzidos por essas 
SDs contribuem para a manutenção do ensino da língua enquanto 
um sistema autônomo e completo. Essa manutenção está do lado 
da estabilização de certos sentidos, os quais advêm da concepção 
tradicional de língua e constitui um processo parafrástico. É a 
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reprodução de uma memória que compreende a língua como um 
sistema de regras que independe do seu contexto histórico-social. 
Os sentidos que emanam das SD2 e SD3 se contra-identificam aos 
dizeres que constituem as DCE e filiam-se a redes de memória que 
se identificam a uma concepção tradicional de ensino de língua. 
Em outras palavras, é a reprodução de um dizer já sedimentado 
que emerge no discurso e materializa uma concepção tradicional 
de língua.

PALAVRAS DE (DES)FECHO

Em nosso percurso analítico depreendemos que 
há diferentes imaginários de língua que se entrecruzam no 
interdiscurso e emergem no fio do discurso do sujeito-professor. 
Ou seja, diferentes modos de identificação aos saberes vinculados 
às atuais tendências de ensino e aos saberes da gramática 
tradicional. Dessa forma, os recortes analisados traziam pontos 
de regularidade em relação ao objeto língua e sobre como esse 
objeto deve ser ensinado na disciplina de LP. 

Essas SDs possibilitam-nos a observação do 
funcionamento dos jogos de força que constituem os imaginários 
de língua no entrelaçamento de diferentes redes de memória. Ao 
tomar a palavra, o sujeito se inscreve em uma ou mais formações 
discursivas, rede de memória que permite que seus dizeres 
signifiquem pela história, pelo funcionamento ideológico que o 
constitui. Essa inscrição do sujeito aponta para o funcionamento 
dos jogos de força entre os saberes da tradição gramatical e os 
saberes da atual tendência de ensino, que considera o contexto 
histórico e social da linguagem. Vale ressaltar que ao mesmo 
tempo em que os saberes gramaticais são questionados, como 
é o caso da SD1, eles são evidenciados, marcando-se assim a 
tensão e o espaço de conflito entre a tradição gramatical e a atual 
tendência de ensino.

O ensino de LP, deste modo, se encontra em um lugar 
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ao mesmo tempo de estabilidade, como também, um lugar 
assinalado pela instabilidade. A estabilidade é efeito de uma 
memória constituída por sentidos da tradição gramatical, uma 
filiação a redes de memória que constitui essa posição. Ao passo 
que a instabilidade identifica-se aos sentidos da atual tendência 
de ensino, outra posição, filiada a uma outra rede de memória. 
Portanto, os dizeres do sujeito-professor estão marcados por 
filiações a diferentes redes de memória, as quais constituem seus 
sentidos e os processos contraditórios e parafrásticos. 

Para efeito de fechamento, salientamos que este trabalho 
é um recorte de algumas SDs que constituem sentidos sobre a 
prática docente no ensino de LP e de tantos outros sentidos que 
ressoam. O que deixamos aqui são algumas considerações sobre 
esse ensino, que (re)produzem e proporcionam tantos outros 
sentidos. Desta maneira, nosso foco não é a exaustividade do 
material analisado e nem a busca por uma resposta única para 
nos desvencilharmos do embate que atravessa o ensino de LP, 
uma vez que

 
A condição humana é a incompletude. Nem 
sujeitos nem sentidos estão completos, já feitos, 
constituídos definitivamente. Constituem-se e 
funcionam sob o modo do entremeio, da relação, 
da falta, do movimento. Essa incompletude 
atesta a abertura do simbólico, pois a falta é 
também lugar do possível (ORLANDI, 2015, p. 
52).

Dito de outro modo, em AD compreendemos que o sujeito 
se constitui na/pela língua, e os enunciados produzem sentidos a 
partir do modo como o sujeito se coloca na língua e na história 
numa relação em que os sentidos não estão fixos nas palavras, 
mas se constituem sempre em relação a.   
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LEITURA, TEXTO E SUJEITO NA PERSPECTIVA DA 
ANáLISE DO DISCURSO

Solange Valmira Ocker dos Santos1

Universidad de La Empresa

inTroDução

A prática da leitura é o elemento central em torno do qual 
devem ser pensadas e organizadas as atividades de trabalho com 
a língua materna no espaço escolar. Sendo assim, as atividades 
relacionadas à leitura proporcionam aos alunos oportunidades 
de explorar a compreensão, a interpretação e a expansão dos 
sentidos atribuídos à leitura de textos literários e não literários. 

Desse modo, entende-se que a leitura é de fundamental 
importância dentro da sala de aula, não somente na disciplina 
de Língua Portuguesa, mas em todas as outras. Ela serve para 
aprimorar os conhecimentos, acessar a cultura, escrever melhor 
e, também, gerar reflexão sobre a própria leitura. A palavra 
“leitura” pode ser compreendida de inúmeras formas, no entanto, 
para este trabalho em questão, nos apropriaremos do conceito 
proposto pela Análise do Discurso, pois na AD o termo pode ser 
entendido como “atribuição de sentidos”, pois é o leitor que, ao 
fazer a leitura de determinado texto, irá interpretar e atribuir um 
sentido ao que está lendo ou ouvindo, tanto para a escrita como 
para a oralidade (Orlandi, 2012), a partir de um processo que 
envolve o histórico, o social e o ideológico.

Nessa perspectiva,  ler constitui-se em uma prática 
social que mobiliza o interdiscurso, conduzindo o leitor, 
enquanto sujeito histórico, a inscrever-se em uma disputa de 
interpretações.  Desse modo,  temos o efeito de inconsistência 
1  Professora de Língua Portuguesa na rede Municipal de Governador Celso Ramos. Ex-
periência em projetos de leitura no Ensino Médio.



709

de todo e qualquer texto,  já que o sujeito pode  alterar/
atribuir  sentidos dados  anteriormente.    Indursky  (2001)  propõe 
que ler é “mergulhar em uma teia discursiva invisível construída 
de já-ditos para desestruturar o texto e (re) construí-lo, segundo 
os saberes da posição-sujeito em que se inscreve o sujeito-
leitor”.  Ou  seja, na prática da leitura, o sujeito-leitor vai ocupar 
uma posição-sujeito em relação àquela ocupada pelo sujeito-
autor,  mesmo não havendo identificação entre um e outro.  A 
leitura, portanto,  constitui-se como momento crítico de uma 
relação entre autor / texto / leitor; e a interpretação é possível 
porque há o outro nas sociedades e na história. Sendo assim, é 
importante discutir a perspectiva comunicativa da linguagem 
em sua relação estreita com a ideologia assim como discutida 
por Louis Althusser em Aparelhos Ideológicos de Estado (texto que 
influenciou consideravelmente no trabalho de Michel Pêcheux a 
partir de 1975). De acordo com Petri (2006), na sua construção 
da teoria do discurso, Pêcheux rompe com a psicologia social, 
tal como ela se desenvolve, por levar em conta a importância 
do registro da história, da língua e do inconsciente. Ou seja, 
com a proposta apresentada por Pêcheux há uma mudança de 
paradigma, pois para ele relevante é a indicação de que, com a 
fundação da Linguística científica por Ferdinand de Saussure, a 
língua começa a ser abordada como sistema, deixando de ser 
discutida como se tivesse a função de expressar sentidos. 

Na AD, os conceitos de história, língua, ideologia e 
inconsciente deixam de ter a formulação de origem ganhando 
novas dimensões e formulações nas redes discursivas. Nessa 
perspectiva, a análise de discurso jamais seria um instrumento 
para a explicação simples de textos ou a aplicação modelar de 
uma teoria. Para a análise do discurso, a leitura é múltipla, uma 
vez que diferentes discursos atravessam os textos e os sujeitos-
leitores. Por acreditar que problematizar a leitura, no sentido 
de desmistificar o sentido único da leitura, traz contribuições 
para a escola, para a universidade em seu caráter científico e 
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para a sociedade em geral, nossa reflexão parte de uma revisão 
bibliográfica de algumas obras básicas da análise do discurso 
de linha francesa, sendo assim, apresentaremos a seguir alguns 
conceitos próprios desse campo de estudo, que serão utilizados no 
decorrer deste trabalho, sendo mobilizadas em nossas propostas 
de análise.

1 línguA E Discurso nA AD

A AD permite trabalhar em busca dos processos de 
produção de sentido, uma vez que ela visa tematizar o objeto 
discursivo como sendo um objeto-fronteira, que trabalha nos 
limites das grandes divisões disciplinares, sendo constituído de 
uma materialidade linguística e de uma materialidade histórica, 
simultaneamente. A AD recorta, portanto, seu objeto teórico (o 
discurso), distinguindo-se da linguística imanente, que se centra 
na língua, nela e por ela mesma, e também das demais ciências 
humanas, que usam a língua como instrumento para a explicação 
de textos.

Para Orlandi “o discurso é o lugar em que se pode 
observar a relação entre língua e ideologia, compreendendo-
se como a língua produz sentidos por/ para os sujeitos” (1999, 
p. 17). Por isso, a língua deixa de ser vista como um sistema 
ideologicamente neutro, inalterável, para ser entendida, ou seja, 
analisada na realidade do discurso. As palavras não significam 
isoladamente, elas vêm carregadas de sentidos que não se sabe 
como se constituíram. Ainda assim, diante de uma palavra, há o 
convite à interpretação e, ao mesmo tempo, uma ilusão que o 
objeto simbólico efetivamente signifique.

De acordo com várias leituras, a AD trabalha com o 
sentido e não com o conteúdo do texto, um sentido que não é 
traduzido, mas produzido. Desse modo,  o campo discursivo da 
AD é constituído pela ideologia, história, língua. Isto implica que 
todo discurso é uma construção social, não individual, por isso só 
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pode ser analisado,  se  for  considerado  seu contexto histórico-
social,  como também, as suas condições de produção. À  luz da 
AD significa, ainda, que o discurso reflete uma visão de mundo 
determinada, necessariamente, vinculada à do(s) seu(s) autor(es) 
e à sociedade em que vive(m). 

Na sua origem, o termo significa 
curso,  movimento,  percurso,  ou, de acordo com as palavras 
de Orlandi (2005, p. 15), “O discurso é assim palavra em movimento, 
prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o 
homem falando”. Isso indica que a posição frente aos conceitos 
fixos, imutáveis, deve ser diferenciada e por isso, considera-se 
que a língua não é algo pronto, à disposição dos falantes. Logo, 
o discurso não pode ser encarado como mera mensagem, um 
simples esquema onde há emissor, receptor, código, referente e 
mensagem.  De acordo com Orlandi:

A Análise do Discurso não trabalha com a língua 
enquanto um sistema abstrato, mas com a 
língua no mundo, com maneiras de significar, 
com homens falando, considerando a produção 
de sentidos enquanto parte de suas vidas, seja 
enquanto sujeitos, seja enquanto membros de 
uma determinada forma de sociedade. (1999, p. 
16).

Desse modo, a língua é considerada o lugar material 
onde se realizam os efeitos de sentido e constitui a condição 
de possibilidade do discurso. A AD considera a relação entre 
linguagem e exterioridade, ou seja, os processos que entram 
em jogo na constituição da linguagem são processos histórico-
sociais. Assim, a linguagem não é vista apenas como suporte de 
pensamento, nem somente como instrumento de comunicação, 
mas sim, como mediação necessária e relação constitutiva e 
transformadora, entre o homem e a realidade natural e social.
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2 sujEiTo

O sujeito para a Análise do Discurso nada tem a ver com 
a noção idealista e imanente do sujeito em si, consciente e dono 
do seu dizer, mas sim, um sujeito do inconsciente, materialmente 
constituído pela linguagem e interpelado ideologicamente. Nessa 
perspectiva, o sujeito não é a origem, não é a fonte do seu dizer, 
porque na sua fala outras falas se dizem. Compreende-se, então, 
que esse sujeito é assujeitado por algo que não lhe é inerente, 
mas que vem “de fora”, de um “exterior”, de “um outro”, concebido 
como ideologia.

O sujeito do discurso vai, então, colocar-se estratégica 
e perigosamente entre o sujeito da ideologia (pela noção 
de assujeitamento) e o sujeito da psicanálise (pela noção de 
inconsciente), ambos constituídos e revestidos materialmente 
pela linguagem. Fica claro que a Análise do Discurso, ao construir 
a categoria teórica do sujeito, o faz, desde o início, pautando-se 
por uma singularidade que a torna muito peculiar. O sujeito do 
discurso não é apenas o sujeito ideológico marxista-althusseriano, 
nem apenas o sujeito do inconsciente freudo-lacaniano; tampouco, 
é apropriado afirmar que esse sujeito seja uma mera adição entre 
essas partes. O que vai fazer a diferença desse sujeito é o papel 
de intervenção da linguagem, na perspectiva de materialidade 
linguística e histórica que a AD lhe atribui. Petri (2004; 2006) afirma 
que a questão de o sujeito ser a origem do seu dizer é uma ilusão 
(necessária), uma vez que, além de assujeitado à ideologia, ele é 
atravessado pelo inconsciente.

A mesma autora afirma que “esse efeito é produzido 
a partir da determinação de lugares sociais que os sujeitos 
ocupam”. Segundo a autora, “é preciso levar em conta, ainda, que 
a ideologia é um dos elementos determinantes [...] unindo-se a 
ela [...] as condições de produção do discurso, que são históricas”. 
Petri (2004, p. 34)

Percebemos que a noção/constituição de sujeito na AD, 
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está intrinsicamente ligada à ideologia, desse modo, Orlandi 
afirma que:

a ideologia faz parte, ou melhor, é a condição 
para a constituição do sujeito e dos sentidos. 
O indivíduo é interpelado em sujeito pela 
ideologia para que se produza o seu dizer. [...] 
por sua vez, a evidência do sujeito –a de que 
somos sempre já sujeitos- apaga o fato de 
que o indivíduo é interpelado em sujeito pela 
ideologia. Esse é o paradoxo pelo qual o sujeito 
é chamado à existência: sua interpelação pela 
ideologia. (1996, p. 46).

A esse respeito, Orlandi, em seu estudo sobre a forma 
sujeito-histórico na AD, remete-nos, em alguns momentos, às 
características do homem/sujeito barroco, por conta da antítese, 
do paradoxo, pois segundo a autora:

A forma-sujeito histórica que corresponde à da 
sociedade atual representa bem a contradição: 
é um sujeito ao mesmo tempo livre e submisso. 
Ele é capaz de uma liberdade sem limites e 
uma submissão sem falhas: pode tudo dizer, 
contanto que se submeta à língua para sabê-la. 
(1996, p. 50)
 

Na AD, o sujeito é sempre dependente, condicionado por 
fatores exteriores a ele e, então, por conta dessa dependência é 
que a AD se posiciona como um campo investigativo da sociedade, 
pois busca investigar os processos de reprodução de poder a que 
são submetidos os sujeitos. Ou seja, a AD reconhece que o sujeito 
do discurso tem uma materialidade linguística, e, por isso, é fruto 
de um entremeio entre movimentos metafóricos e metonímicos, 
paráfrase e polissemia, ele significa e é significado em determinadas 
condições pelo viés do interdiscurso, que sustenta seu dizer. Isto 
significa uma inscrição na/pela memória discursiva, que, por sua 
vez, está inscrita nas formações discursivas, que são inscritas nas 
formações sociais, e que se constituem nas injunções ideológicas.
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3 TEXTo E sEnTiDo

Na ótica da AD, o texto é considerado como sendo uma 
unidade de análise, um objeto empírico, inacabado, complexo 
de significação, lugar em que ocorre o jogo de sentidos. 
Conforme Orlandi (1994), as palavras não significam em si. É o 
texto que significa. Quando uma palavra significa é porque ela 
tem textualidade, ou seja, porque a sua interpretação deriva 
de um discurso que a sustenta, que a provê de realidade 
significativa. Para o analista discursivo, o texto é o objeto a ser 
lido, que representa a materialidade linguística através da qual 
se tem acesso ao discurso. O texto seria, então, o produto do 
processo discursivo, uma forma convencional consensualmente 
reconhecida de comunicação social, se considerarmos que os 
sentidos imputados pelo sujeito-enunciador estão limitados a 
um determinado momento sócio-histórico-ideológico e que tais 
condições de produção não poderão ser resgatadas novamente.

O sentido, portanto, não se encontra no texto, no papel, 
mas no sujeito que abre o livro e imputa sentidos (ou não) a esses 
grafismos, sentido este que está no sujeito, enquanto inserido 
em determinadas formações discursivas. Segundo Coracini (1995, 
p. 17) “apenas uma nova situação de enunciação será capaz de 
conferir sentido a esses sinais gráficos, transformando-os em sinais 
linguístico-textuais”. Na ótica da AD, o texto é a materialidade do 
Discurso, ou conforme as palavras de Orlandi (2001, p. 78), “trata-
se do texto como forma material, como textualidade, manifestação 
material concreta do discurso, sendo este tomado como lugar de 
observação dos efeitos da inscrição da língua sujeito a equívoco na 
história”. Assim, o texto é a correspondência no campo da língua, 
dos efeitos de sentidos estabelecidos entre a relação daquela 
com a história. Esta concepção de texto redimensiona-o, visto 
que elucida a impossibilidade da interpretação caso as condições 
histórico-sociais da produção desse texto sejam desconsideradas. 
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Orlandi (2001, p. 94) propõe que a textualização do 
discurso se dá na articulação entre constituição/formulação e 
entre memória/atualidade. Para a autora, a memória do dizer, 
ou interdiscurso, determina o intradiscurso, a atualidade, e esta 
determinação dá um “estatuto preciso” à relação constituição/
formulação. Isto quer dizer que para algo ser dito (seja textualizado) 
é preciso primeiramente lembrar, isto é, resgatar pela memória 
diversos dizeres discursivos, para logo em seguida esquecer que 
já foram ditos antes, em outro lugar. 

O texto literário, na condição de texto, possui sua 
historicidade e sua história. Seus sentidos só lhes são possíveis 
em uma conjuntura dada quando há o funcionamento do 
discurso na língua, em condições de produção também dadas. 
Portanto, antes, durante e depois da superfície linguística, há a 
historicidade. Esta sim é que oferece aos elementos linguísticos, 
envolvendo-os e constituindo-os, sua capacidade de ser texto. 
Interessa, portanto, perceber o processo de produção deste(s) ou 
daquele(s) sentido(s) de um texto (aqui, como um texto literário 
funciona) e isto se dá a partir do momento em que se passa a 
considerar as formações discursivas e as posições do sujeito no 
discurso, bem como o trabalho da memória e a interpretação 
enquanto prática discursiva.

consiDErAçõEs FinAis

Este estudo teve por objetivo discutir as noções de 
sujeito, texto e sentido a partir das contribuições da Análise do 
Discurso de linha Francesa. Nossa proposta visou demonstrar que 
a construção do sentido não se encerra na construção linguística, 
muito menos no suporte que abriga o texto, o enfoque está na 
ideologia que é anterior à construção do texto e à sua leitura. 
Nessa perspectiva, os fatores ideológicos e institucionais regulam 
as possibilidades de leitura a partir de uma determinada “ordem”, 
ou seja, a ordem do discurso de cada instituição. Desse modo, a 
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apropriação e a legitimidade do sentido são alcançadas quando 
existe um reconhecimento do “lugar” de interpretação requisitado 
no texto – mas não pelo texto. 

Ainda, observou-se que na concepção da análise do 
discurso, a ideologia é uma relação necessária entre linguagem 
e mundo. De acordo com  Orlandi  “um dos pontos fortes da 
Análise do Discurso é  re-significar a noção de ideologia a partir 
da consideração da linguagem” (1999, p. 45). Para a autora, o 
fato de não haver sentido sem interpretação atesta a presença 
de ideologia, pois no momento em que o sujeito interpreta, ele 
está automaticamente ligado ao mecanismo ideológico. Desse 
modo, inferimos que a ideologia é a condição para constituição 
do sujeito e dos sentidos, ou seja, esta perspectiva proporcionou 
em um novo olhar para a prática da leitura. 
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A INSTAURAÇÃO DA UNIVERSIDADE NO BRASIL: 
ARQUIVO, MEMÓRIA, HISTORICIDADE

Vitória Eugênia Oliveira Pereira1

Universidade Estadual de Campinas 

 
CONSIDERAçÕES INICIAIS: É PRECISO OUSAR SE REVOLTAR

O IV SEDISC – Seminário Discurso, cultura e mídia, realizado 
em novembro de 2018, pouco após as eleições presidenciais que 
reconfiguraram os rumos políticos de nosso país, convocou uma 
palavra de ordem, a partir de então, inegociável: é preciso ousar se 
revoltar – práticas de resistência na história e na teoria. Sob esse 
mote e considerando o atual cenário de desmonte da educação 
pública brasileira, o Simpósio Discurso, escola, leituras propôs 
reunir trabalhos que pusessem em debate uma compreensão 
histórico-política da escola no Brasil.  O presente texto cumpre, 
portanto, essa convocatória: apresentamos as nossas reflexões 
sobre a história e a configuração da universidade brasileira.

Essas reflexões foram elaboradas ao longo de nossa 
pesquisa de mestrado, desdobrando-se, agora, em uma pesquisa 
de doutorado, inscrita na área da História das Ideias Linguísticas 
(HIL). No Brasil, a articulação entre a HIL e a Análise de Discurso 
materialista faz trabalhar uma certa leitura da história, que toma 
como indissociável a relação entre Língua, Sujeito e Estado. 
Assim, propomos um movimento de construção e leitura de 
arquivo (Constituição Federal; leis; decretos; debates públicos; 
Reformas etc.) sensível às relações de sentido – ao dito e ao não 
dito: memória, esquecimento, historicidade. Nosso objetivo é 
compreender a configuração e o funcionamento da Universidade 
enquanto instituição de uma sociedade colonizada, cujo projeto 

1  Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Linguística da Universidade Estadual de 
Campinas, na área de História das Ideias Linguísticas.
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de exploração foi sustentado pelo controle do desenvolvimento 
cultural e intelectual da colônia como forma de manter a 
estabilidade do domínio da metrópole portuguesa (SILVA, 1998). 

Nesse projeto civilizatório, a Universidade instaura 
uma dualidade constitutiva da instrução no Brasil: os filhos dos 
senhores iriam estudar nas universidades europeias e o resto 
– índios, negros, mestiços – recebia uma educação primária 
doutrinal e moralizante. A resistência à instauração de uma 
Universidade no Brasil perdura, mesmo após a independência da 
colônia, até 1920, década das primeiras universidades brasileiras. 
Propomos compreender, então, como a disputa pela instauração 
de uma Universidade do/no Brasil – tal como a disputa por uma 
gramática e por uma literatura nacional – se articula ao projeto 
de organização da Nação brasileira. Quais são seus efeitos sobre 
a produção do imaginário que nos destina uma língua, enquanto 
um povo, com uma cultura definida (ORLANDI, 2001)? Como a 
Universidade trabalha (n)a representação da unidade do Estado e 
(n)a relação Língua/Nação/Estado?  

No atual cenário de desmonte da Educação e de 
particulares propostas de privatização do Ensino Superior, é essa 
compreensão histórico-política do ensino no Brasil que nos permite 
considerar como as tensões históricas entre civilização X barbárie, 
senhores X escravos, ricos X pobres, letrados X analfabetos se 
efetuam, se materializam, se atualizam no funcionamento da 
Universidade. 

1 A insTAurAção DA univErsiDADE no brAsil 

A Universidade é uma instituição medieval que surge na 
Europa por volta do século XII, sob a tutela jurídica da Igreja e 
do Império. Seu desenvolvimento é paralelo ao surgimento da 
economia mercantil e, já no século XIII, tem uma função decisiva 
na evolução da nova cultura urbana (MANACORDA, 1992). Antes 
disso, havia instituições elementares e superiores, ligadas a 
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instituições religiosas, que ensinavam as sete Artes Liberais e 
Teologia (SOUZA, 1996). 

Com a evolução das técnicas agrícolas e o relaxamento 
das obrigações feudais, começam a se formar as Corporações de 
Ofício, comunidades de homens que exerciam o mesmo trabalho 
e que se relacionavam por relações não verticais, atraídos pelas 
“novas perspectivas sociais, econômicas e políticas” (SOUZA, 1996, 
p. 42) que acenavam nas cidades em desenvolvimento. Essas 
Corporações de Ofício são consideradas o embrião das primeiras 
Universidades, formadas espontaneamente, como instituições 
especializadas em áreas do conhecimento. 

No século XII, a Igreja passa a favorecer o desenvolvimento 
das Universidades, tomando-a como instituição eclesiástica. Nos 
séculos XIV e XV, ocorre uma multiplicação das instituições pela 
Europa e uma crescente transformação de suas características. 
Com o Renascimento, os valores nacionais começam a surgir e 
a substituir os valores feudais. A “descoberta da imprensa e a 
utilização do papel mudam as condições de ensino e de acesso 
das pessoas ao saber” (SOUZA, 1996, p. 45) e os movimentos 
reformadores promovem “a difusão da instrução popular 
pela leitura e a interpretação pessoais das Escrituras, sem a 
intermediação do clero” (SOUZA, 1996, p. 45).

Para defender a fé católica ameaçada por esses 
movimentos, são criados pela Igreja Católica, em 1534, os Colégios 
Jesuítas, Ordem religiosa docente voltada para a formação da 
juventude. É a Ordem Jesuítica que vem para o Brasil, em 1549, 
como responsável por propagar a fé católica na colônia, atuando, 
em uma relação inseparável entre catequese e ensino, como os 
principais responsáveis pela instrução do Brasil colônia.

Ainda no século XVI, os Jesuítas tentaram a criação de 
uma Universidade no Brasil, negada pela coroa portuguesa, 
cuja política de colonização priorizava “fiscalizar e defender a 
colônia, arrancando dela todas as riquezas possíveis” (RAUBER; 
COSTA, 2009, p. 244). A resistência de Portugal a permitir a 
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instalação da Universidade no Brasil é, portanto, resultado de 
sua política de colonização, uma colonização por exploração, 
garantida pelo controle do desenvolvimento cultural e intelectual 
da colônia como forma de manter a estabilidade de seu domínio 
(SILVA, 1998). Assim, a instrução no Brasil constitui a base desse 
projeto de exploração, que é um projeto civilizatório: o ensino é 
instaurado na colônia como instrumento de “adequação a um 
modelo de vida e de sociedade europeu, branco e cristão-católico” 
(SILVA, 1998, p. 87) e de “integração a uma sociedade latifundiária 
e escravocrata, marcada por diferenças intransponíveis entre 
senhores e escravos” (SILVA, 1998, p. 87).

Nesse projeto civilizatório, a Universidade marca essas 
diferenças: os filhos dos senhores iriam estudar nas universidades 
europeias e o resto – índios, negros, mestiços –  recebia uma 
educação primária doutrinal e moralizante, tal como relata Mariza 
Silva:

A escola de ler, escrever e contar nasce, no Brasil, 
como escola de catecúmenos, ou seja, com a 
função de ensinar a doutrina cristã, católica, 
para que os habitantes da terra pudessem ser 
batizados e tornarem-se cristãos e civilizados. E, 
para os filhos dos colonos, criam-se os Colégios 
com a função de dar uma formação que 
possibilitasse o ingresso nas universidades 
portuguesas, européias. Há, pois, uma cisão 
fundante na primeira Instituição da sociedade 
a ser criada no País. Uma dualidade que iremos 
encontrar ao longo da história da educação 
em diferentes aspectos. Uma educação 
primária, de caráter doutrinal e moralizante 
para os índios, os negros, os mestiços, e uma 
instrução acadêmica para os filhos dos grupos 
dominantes. (SILVA, 2007, p. 6, grifo nosso)

Essa cisão é, portanto, estruturante do nosso sistema 
de ensino, ela organiza o seu funcionamento. Socialmente, essas 
diferenças se reorganizam em uma dualidade entre o manual e 
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o intelectual – dualidade lida por Mariza Silva (2007) como uma 
divisão entre saber e fazer, em que “‘fazer’ era preparar o corpo 
para o trabalho, e ‘saber’ (letrado) era preparar o espírito” (SILVA, 
2007, p. 10). Nessa dualidade histórica, a Universidade se opõe ao 
trabalho manual, “representado como coisa de escravo” (SILVA, 
2007, p. 10):

A escravatura que desonrou o trabalho nas suas 
formas rudes, enobreceu o ócio, estimulou o 
parasitismo, contribuiu para acentuar, entre nós, 
a repulsa pelas atividades manuais e mecânicas, 
e fazer-nos considerar como profissões 
vis as artes e os ofícios. Segundo opinião 
corrente, “trabalhar era submeter-se a uma 
regra qualquer; era coisa de escravos”. Nessa 
sociedade, de economia baseada no latifúndio e 
na escravidão, e à qual, por isso, não interessava 
a educação popular, era para os ginásios e as 
escolas superiores, que afluíam os rapazes 
do tempo com possibilidade de fazer os 
estudos. As atividades públicas, administrativas 
e políticas, postas em grande realce pela vida 
da corte pelo regime parlamentar, e os títulos 
concedidos pelo Imperador contribuíam ainda 
mais para valorizar o letrado, o bacharel e o 
doutor, constituindo com as profissões liberais, 
o principal consumidor das elites intelectuais 
forjadas nas escolas superiores do país. Esse 
contraste entre quase ausência de educação 
popular e o desenvolvimento de formação de 
elites, tinha de forçosamente estabelecer, como 
estabeleceu, uma enorme desigualdade entre a 
cultura da classe dirigida, de nível extremamente 
baixo, e a da classe dirigente, elevando sobre 
uma grande massa de analfabetos, – “a 
nebulosa humana desprendida do colonato” – 
uma pequena elite em que figuravam homens 
de cultura requintada e que, segundo ainda, 
em 1890, observava Max Leclerc, não destoaria 
entre as elites das mais cultas sociedades 
européias. (AZEVEDO, 1963, p. 573-574 apud 
FáVERO L, 2002, p. 65-66, grifos nossos).
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Mesmo após a independência de Portugal, em 1822, 
o Brasil ainda permaneceria sem universidade por mais de um 
século, tendo instaurada a sua primeira instituição em 1920, 
quatrocentos anos após a primeira tentativa de sua fundação, 
pelos Jesuítas, no Brasil colônia. Bastante tardia no quadro de 
escolarização da América Latina, cuja primeira instituição data 
de 1538, fundação da colonização Espanhola na atual República 
Dominicana; até o século XVII, o território da coroa espanhola na 
América já registrava cerca de 24 Universidades (FáVERO M, 2006). 

Até 1920, entretanto, funcionavam no Brasil outros tipos 
de instituições de nível superior. Inicialmente, escolas superiores 
de caráter profissionalizante e, a partir de 1808, com a vinda da 
Família Real para o Brasil, “cursos e academias destinados a formar, 
sobretudo, profissionais para o Estado” (FÁVERO M, 2006, p. 20). 
A Academia Militar e os cursos de Direito, centros de produção 
cultural do Império, indicam a natureza profissionalizante dessa 
educação superior, cujos propósitos eram atender às necessidades 
militares da colônia e à formação de um quadro de administração 
pública (RAUBER; COSTA, 2009). 

Essa divisão entre o profissionalizante e o acadêmico, 
entre o manual e o intelectual, é, portanto, constitutiva do nosso 
sistema de ensino e das posições de sujeito que nele se realizam. 
De outro modo, podemos dizer que essa cisão constitui memória, 
produz sentidos, atualiza as práticas discursivas sob a forma 
do já-dito. Séculos mais tarde, ainda hoje, essa divisão continua 
a operar em nosso sistema de ensino. Ao longo das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, documento proposto 
pelo Conselho Nacional da Educação, há uma referência constante, 
justamente, a um dualismo:

  
A facilidade de acessar, selecionar e processar 
informações está permitindo descobrir novas 
fronteiras do conhecimento, nas quais este 
se revela cada vez mais integrado. Integradas 
são também as competências e habilidades 
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requeridas por uma organização da produção 
na qual criatividade, autonomia e capacidade 
de solucionar problemas serão cada vez 
mais importantes, comparadas à repetição de 
tarefas rotineiras. E mais do que nunca, há um 
forte anseio de inclusão e de integração sociais 
como antídoto à ameaça de fragmentação e 
segmentação. Essa mudança de paradigmas – 
no conhecimento, na produção e no exercício 
da cidadania – colocou em questão a dualidade, 
mais ou menos rígida dependendo do país, que 
presidiu a oferta de educação pós-obrigatória. 
(BRASIL, 1998, p. 19-20)

A concepção da preparação para o trabalho, 
que fundamenta o Artigo 35, aponta para a 
superação da dualidade do Ensino Médio: essa 
preparação será básica, ou seja, aquela que 
deve ser base para a formação de todos e para 
todos os tipos de trabalho. Por ser básica, terá 
como referência as mudanças nas demandas 
do mercado de trabalho, daí a importância 
da capacidade de continuar aprendendo; não 
se destina apenas àqueles que já estão no 
mercado de trabalho ou que nele ingressarão 
a curto prazo; nem será preparação para o 
exercício de profissões específicas ou para a 
ocupação de postos de trabalho determinados. 
(BRASIL, 1998, p. 11)

Pelo caráter que assumiu na história educacional 
de quase todos os países, a educação média 
é particularmente vulnerável à desigualdade 
social. Enquanto a finalidade do Ensino 
Fundamental nunca está em questão, no Ensino 
Médio se dá uma disputa permanente entre 
orientações mais profissionalizantes ou mais 
acadêmicas, entre objetivos humanistas e 
econômicos. (BRASIL, 1998, p. 8)

Sintonizada com as demandas educacionais 
mais contemporâneas e com as iniciativas mais 
recentes que os sistemas de ensino do mundo 
todo vêm articulando para respondê-las, a 
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LDB busca conciliar humanismo e tecnologia, 
conhecimento dos princípios científicos que 
presidem a produção moderna e exercício da 
cidadania plena, formação ética e autonomia 
intelectual. Esse equilíbrio entre as finalidades 
“personalistas” e “produtivistas” requer 
uma visão unificadora, um esforço tanto para 
superar os dualismos, quanto diversificar as 
oportunidades de formação. (BRASIL, 1998, p. 
14).

Tampouco se limitam a tornar menos 
“acadêmica” e mais “prática” a formação 
geral. O que se busca agora é uma redefinição 
radical e de conjunto do segmento de educação 
pós-obrigatoriedade. À forte referência 
às necessidades produtivas e à ênfase na 
unificação, características da primeira fase 
de reformas, agregam-se agora os ideais do 
humanismo e da diversidade. (BRASIL, 1998, p. 
12).

 
Assim agrupados, é possível reconhecer que a tensão a 

que se referem os documentos trata de uma dualidade entre um 
ensino médio profissionalizante, que prepara para o trabalho, e 
um ensino médio acadêmico, que prepara para a Universidade – 
exatamente a mesma cisão que operava séculos atrás, no Brasil 
colônia, cisão entre saber e fazer. O gesto analítico de recortar 
e agrupar os enunciados dá visibilidade a essas relações que 
estão diluídas ao longo dos documentos; para avançar nesse 
movimento, sistematizamos as oposições construídas nos/pelos 
documentos no quadro abaixo.
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Quadro 1 - Jogo de dualidades nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs)

Saber Fazer

Teoria Prática

Criatividade, autonomia e capacidade 
de solucionar problemas Repetição de tarefas rotineiras

Inclusão e integração Fragmentação e segmentação

Acadêmico Prático

Ideais do humanismo e da diversidade Necessidades produtivas

Orientações acadêmicas Orientações profissionalizantes

Objetivos humanistas Objetivos econômicos

Finalidades personalistas Finalidades produtivistas

Humanismo Tecnologia

Ciências Processos produtivos

Entretanto, a constituição histórica dessa cisão é apagada, 
produzindo um efeito de evidência, uma dualidade sempre já-
lá. Nega-se, com isso, a relação entre o sistema de ensino e a 
organização econômico-social de um país em que “o trabalho 
manual é representado como coisa de escravo” (SILVA, 2007, p. 
10).

Fala-se nesses enunciados em uma “ameaça de 
fragmentação e segmentação” como uma ameaça imanente, 
onipresente, denegando o político das práticas políticas. Ao 
mesmo tempo, ao lado dessa dualidade, aparecem as palavras 
inclusão, integração, união, conciliação, que viriam da necessidade 
de um sistema de produção que, agora, exige a superação dessa 
divisão. 

A economia é estabelecida, aí, como lugar de relação 
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entre o sistema de ensino e a sociedade, através da vinculação 
entre desenvolvimento econômico e escolaridade. Esse jogo 
acontece, discursivamente, na argumentação apresentada pelos 
documentos, e põe em funcionamento uma equação social: 
o trabalho é o meio de produzir bens e riquezas e a educação 
prepara para a atuação no mercado de trabalho, logo, quanto 
maior o nível de escolaridade, maior a qualidade da produção e, 
por isso, maior o nível desenvolvimento econômico da nação – e 
do indivíduo. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais, enquanto documentos oficiais, 
instrumento de atuação do Estado, não falam à parte das 
contradições dessa maquinaria: “não há um Estado a priori e uma 
fala deste Estado que se sirva da linguagem como um instrumento” 
(SILVA, 1998, p. 11).  Políticas públicas e Estado se configuram em 
um processo simultâneo e interdependente (ibid.). Por isso, esses 
documentos, ao mesmo tempo que inscrevem como fundamentos 
os valores democráticos de liberdade e igualdade, fazem falar – 
discursivamente – essa desigualdade, essa divisão insuperável 
que marca o nosso sistema de produção. 

Trata-se de um processo de “normalização da força de 
trabalho” (SILVA, 2001, p. 3), que toma o aluno como elemento das 
forças produtivas de nossa sociedade, produzindo um processo 
de conformação entre o sujeito-letrado e o sujeito-trabalhador. O 
efeito de sentido produzido por esse discurso oficial é o de que, na 
sociedade contemporânea, no mundo do trabalho, não há lugar 
para o indivíduo não-escolarizado; trata-se de uma exigência – 
uma falta de opção –, uma imposição do mundo do trabalho.

Vê-se que a constituição histórica e política desses 
processos é constantemente apagada, denegada. Fala-se em 
consequências – desemprego, pobreza, violência, intolerância – 
que viriam da expansão da economia, como se essa fosse uma 
condição recente, do novo mundo do trabalho, da nova sociedade 
tecnológica, negando que essa condição é, antes, muito antes, 
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fundadora de nossa sociedade. Como vimos, essa divisão entre 
quantos e quais têm acesso à educação, entre aqueles que são 
incorporados à sociedade e aqueles que não são, sempre esteve aí, 
aqui, desde o momento em que nos constituímos divididos entre 
senhores e escravos, entre civilizados e bárbaros, entre cristãos e 
hereges: entre letrados e não-letrados. 

Esse apagamento da história nega os conflitos e as 
contradições reais de nossa sociedade (SILVA, 2001), transferindo-
as, em um movimento de desresponsabilização do Estado, para o 
sujeito. Desse modo é que, nessa discursividade, a preparação para 
o trabalho depende fortemente da capacidade de aprendizagem – 
capacidade de aprendizagem do sujeito. Assim, se esse sujeito não 
consegue se preparar para o trabalho, se não consegue se inserir 
no processo de escolarização, isso é fruto de uma incapacidade 
sua e não da dificuldade “e impossibilidade mesmo de um Estado 
de conviver e gerir, democraticamente, a diferença com tudo de 
ambíguo e contraditório que isso possa ter” (SILVA, 2001, p. 9).

Assim se organiza e se legitima a relação – sempre 
presente em nosso processo civilizatório – entre escolarização 
e urbanização (PFEIFFER, 2002), relação constitutiva do ser 
brasileiro, que marca com os sentidos de imoralidade aquele que 
“não realiza adequadamente o processo de se estar escolarizado” 
(PFEIFFER, 2002, p. 76).

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, esse discurso 
oficial que toma o processo de escolarização como um processo 
de qualificação profissional atualiza essa cisão, significando 
a universidade como “topo” do processo de escolarização/
qualificação, como vemos trabalhar no funcionamento do trecho 
abaixo:

A demanda por ascender a patamares mais 
avançados do sistema de ensino é visível 
na sociedade brasileira. Essa ampliação de 
aspirações decorre não apenas da urbanização 
e modernização conseqüentes do crescimento 
econômico, mas também de uma crescente 
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valorização da educação como estratégia de 
melhoria de vida e empregabilidade. (BRASIL, 
2000, p. 51).

Ao mesmo tempo, a Constituição Federal, no Art. 208 
sobre o ensino superior, estabelece como dever do Estado 
possibilitar “V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um” 
(BRASIL, 1988, grifos nossos). Assim, a educação superior está 
sendo reescrita por “avançado”, “elevado”, levando-nos a pensar 
no equívoco dos nomes “ensino básico”, “educação primária” e 
“ensino superior”. Fazemos nossas as perguntas de Mariza Silva: 
“por que primárias? Primária de ‘primeiro’ ou de ‘rudimentar’; 
de ‘elementar’ ou de ‘primitivo’; de ‘estreito’ ou de ‘superficial’?” 
(SILVA, 1998, p. 70).

CONSIDERAçÕES FINAIS: PRáTICAS DE RESISTêNCIA NA 
hisTóriA E nA TEoriA

É a compreensão histórica de fundação da Universidade 
que nos mostra que primário e superior não operam, apenas, uma 
enumeração; eles recortam uma memória, põem em movimento 
uma hierarquia, “dicotomias, de diferentes ordens, que se 
acreditam – e se creditam – como esquecidas e ‘superadas’ pela 
civilização e pelo progresso: humano-não humano, selvagem-
civilizado, prazer-razão, prazer-fé, impuro- puro, escravo-senhor, 
antropofagia-virtudes...” (SILVA, 2001, p. 152).

Assim, neste atual cenário de desmonte do ensino público 
e de um projeto deliberado de privatização da ensino superior, 
neste momento político em que a universidade tem se mostrado, 
muitas vezes, incapaz de falar com a imensa maioria que está fora 
dela, é preciso ousar nos lembrar, a contragosto das nossas boas 
intenções, a importância da ideologia na produção e manutenção 
das diferenças em nossa sociedade. 



730

Observo, ainda, a presença de um pragmatismo 
e neotecnicismo crescentes em que a 
medicalização – patologização mesmo – do 
chamado fracasso escolar – e da realimentação 
das posições de sujeito fracassado reafirma 
a importância da ideologia, enquanto um 
mecanismo que produz e conserva as diferenças 
necessárias ao funcionamento das relações 
sociais nas sociedades de classe, e antes de 
tudo a ‘diferença’ fundamental: trabalhador/
não- trabalhador (HERBERT, 1995), hoje, entre 
trabalhador manual/trabalhador intelectual, 
fazendo com que cada um ocupe seu lugar em 
um sistema de produção dado. (SILVA, 2006, p. 
133).

Trata-se, portanto, de reconhecer a necessidade de 
práticas teóricas que considerem a “constante recomposição da 
hegemonia das classes dominantes e o permanente esforço de 
escamoteamento das contradições do capitalismo” (DUARTE, 2013 
apud SILVA, 2007, p. 12). Somente assim podemos compreender 
como uma tão recente universidade que mal começou a ser 
defendida para todos ensaia voltar a ser deliberadamente o 
espaço de uma dita elite intelectual.
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O ABSURDO NOSSO DE CADA DIA

Amanda Nascimento Pereira1

Universidade Federal de Santa Catarina 

À primeira vista, o absurdo está para nós como o 
inapreensível2, porém, por vezes, é o inapreensível de modo 
executado, ou seja, posto em prática. Se o inapreensível é algo 
que não podemos ter em mãos, aquilo que mexe com nossos 
desejos pelo que não podemos ter, o absurdo é algo com que não 
conseguimos lidar, não conseguimos assumir a responsabilidade 
de mergulharmos nele além dos limites de nossos escafandros. 
Podemos considerar algo um absurdo por ser inalcançável ou, 
ainda, por ter se consumado muito além do que se poderia supor: 
um absurdo. Se há um fenômeno que não podemos explicar, ele 
é um absurdo, ou seja, o exagero em sua última consequência 
e perspectiva. Percebemos ou não o absurdo de acordo com a 
atenção que devotamos a um dado fenômeno, segundo a nossa 
sensibilidade ou o nosso senso de normalidade.

Abert Camus, importante autor francófono, ganhador 
do Prêmio Nobel de Literatura de 1957, é um nome de peso 
quando falamos de temas que vieram à tona no pós-guerra, como 
questões existencialistas e da consciência humana. Como ter 
1  Mestranda do curso de Pós-Graduação em Literatura da UFSC. Membro do Núcleo de 
Estudos Benjaminianos, NEBEN, bolsista FAPESC.  E-mail: amandanascimento.jornalismo@
gmail.com.
2  Empregamos, neste projeto, o termo inapreensível como algo filiado à ideia de “fetiche”, 
de Giorgio Agamben (2007), na qual o fetichista nunca apreende por inteiro seu objeto 
de fetiche, tornando-se parte do inapreensível. Nesta pesquisa, o entendemos não nec-
essariamente no sentido de algum objeto supostamente mágico, mas sim no de “feitiço”, 
“magia”. Como Giorgio Agamben disserta consoante com a perspectiva marxista do termo 
(2007, p. 68): “E assim como o fetichista nunca consegue possuir integralmente o seu fe-
tiche, por ser o signo de duas realidades contraditórias, assim o possuidor da mercadoria 
nunca poderá gozar dela contemporaneamente enquanto objeto de uso e enquanto val-
or; ele poderá manipular de todas as maneiras possíveis o corpo material em que ela se 
manifesta, poderá até alterá-lo materialmente chegando a destruí-lo, mas, nesse desapa-
recimento, a mercadoria voltará a afirmar mais uma vez a sua inapreensibilidade”. A partir 
disso, torna-se possível associarmos o fetiche em torno de sentimentos e sensações, como 
a “liberdade”, “a busca de si” etc.

mailto:amandanascimento.jornalismo@gmail.com
mailto:amandanascimento.jornalismo@gmail.com
mailto:amandanascimento.jornalismo@gmail.com
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esperança frente aos destroços de uma guerra? O que planejar 
para o amanhã quando o que nos resta é a saudade de quem se 
foi em um embate bélico, e a solidão de se estar só e, ainda assim, 
ter que seguir em frente, pois assim se espera que, naturalmente, 
as pessoas assim o façam?

Uma realidade absurda é aquela que não podemos 
suportar. O passar dos dias no calendário pouco interfere no 
ditar das nossas ações. Os dias são apenas “os dias”, que assim 
se significam, pois há uma noite que separa um de outro. Essa é 
uma vida sem planos e sem esperança, de quem tem uma vida 
absurda, feito Meursault, o personagem estrangeiro de Camus. 
O estrangeiro que nos inquieta e faz com que questionemos a 
nós mesmos, em nossas vidas cercadas de rotinas programadas, 
pautadas por compromissos, relatórios, reuniões e um “dar 
conta”, “ser útil”, “produzir”, fazer mais do que for possível no 
prazo de 24 horas. Nesse aspecto, temos duas obras camusianas 
que norteiam este projeto: O mito de Sísifo (2014) e O estrangeiro 
(2016).

No livro O mito de Sísifo (2014), Albert Camus introduz 
sua filosofia do absurdo: o homem aparece em busca de sentido 
para a sua própria existência, frente a um mundo inteligível 
desprovido de Deus e de eternidade. A partir dessa filosofia, 
podemos perceber uma ideia de futuro desprovido de esperança. 
Não há motivos para a “esperança de um mundo melhor”, pois 
esse amanhã promissor não se faz possível. Para Camus, as vidas 
privadas de futuro seriam a infecundidade do absurdo: “Tudo o 
que faz o homem trabalhar e se agitar utiliza esperança. O único 
pensamento não enganoso é, então, um pensamento estéril. No 
mundo absurdo, o valor de uma noção ou de uma vida se mede 
por sua infecundidade” (CAMUS, 2014, p. 81). 

Essa infecundidade do absurdo é o palco onde encena o 
personagem Meursault, na obra O estrangeiro (2016), romance 
escrito em tempos de pós-guerra, quando o homem se encontrava 
em uma nova condição de existência, em meio a distanciamentos, 
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frieza, impessoalidade e consciência esvaziada. Afinal, como ter 
esperança frente a ruínas de destruição? O primeiro capítulo se 
inicia com Sr. Meursault contando sobre a morte de sua mãe, em 
um dos trechos mais célebres e replicados da literatura mundial: 
“Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um 
telegrama do asilo: ‘Sua mãe faleceu. Enterro amanhã. Sentidos 
pêsames’. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem” 
(CAMUS, 2016, p. 13).

Essas primeiras linhas nos trazem não apenas uma 
frieza de como o personagem recebe a notícia da morte de 
sua mãe, como também o reflexo de pouco caso frente a tal 
situação. Enquanto o que se espera é um pranto desesperado, 
que expresse dor e desolação, Meursault recebe o comunicado 
sem grande envolvimento afetivo. Outro ponto que podemos 
perceber no trecho acima é a imprecisão do tempo: não há 
uma data certa. Palavras como “ontem” e “amanhã” costumam 
ser dêiticos referenciados por um dia já mencionado, enquanto 
que para Meursault os dias eram os dias, sem tanta importância 
cronológica, pois os encarava como um dia de cada vez, sem 
muito o que esperar do futuro. Talvez, sem esperança. 

O homem pós-guerra é um sujeito sujeitado, sem 
perspectiva, descrente. Planejar uma vida frente aos destroços, 
de fato, não faz sentido. Outro trecho em que Meursault deixa 
transparecer seu sentimento blasé quanto aos acontecimentos de 
sua vida é quando Marie o pede em casamento:

À noite, Marie veio buscar-me e perguntou se eu 
queria casar-me com ela. Disse que tanto fazia, 
mas que se ela queria, poderíamos nos casar. 
Quis, então, saber se eu a amava. Respondi, 
como aliás já respondera uma vez, que isso 
nada queria dizer, mas que não a amava 
(CAMUS, 2016, p.48).

Porém, o viver aparentemente à toa, sem se preocupar 
com o passar do tempo e com a ausência de esperança e de 
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futuro, não é tão diferente de um cronograma cronometrado, 
no qual cada segundo do relógio dita o ritmo a ser dado à vida. 
Nesse tocante, podemos pensar um possível conceito de tempo 
para discutir a forma como se opta socialmente por “levar a 
vida” e se esse modo em que socialmente se vive não é uma 
forma de assumirmos um absurdo como nossas condições de 
vida. Podemos recordar Clarice Lispector, no conto “O relatório 
da coisa”, nos apresenta Sveglia, o relógio. O narrador do conto 
traça um paralelo entre o que é da conta de Sveglia, o que não 
se encaixa nele, feito a linguagem literária, que não é Sveglia: um 
relatório é Sveglia; muito sentimento envolvido não é Sveglia; 
pragmatismo é Sveglia. Nesse compasso, Albert Camus nos fala 
do homem cotidiano: fechado em seu tempo, em uma rotina 
que ele pode presumir, feito uma agenda programada. Este está 
atrasado, adiantado ou pontual – conforme dita o relógio:

O homem cotidiano não gosta de demorar. Pelo 
contrário, tudo o apressa. Ao mesmo tempo, 
porém, nada lhe interessa além de si mesmo, 
principalmente aquilo que poderia ser. Daí o 
seu gosto pelo teatro, pelo espetáculo onde 
lhe são propostos tantos destinos que lhe 
oferecem a poesia sem lhe impor amargura. 
Nisto, ao menos, reconhecemos o homem 
inconsciente, e ele continua apressado atrás de 
uma esperança qualquer (CAMUS, 2014, p. 91).

A “esperança qualquer” é muito próxima ao o que 
atribuímos inconsciente e automaticamente a Deus. É da conta 
de Deus que tenhamos um “amanhã melhor”, mesmo porque “se 
Deus quiser, dias melhores virão”. Tangenciamos nossas vidas a 
Deus, o Todo Poderoso – a quem devemos nossa existência. Ou 
a quem atribuímos o que não conseguimos compreender ou nos 
custaria caro ao assumirmos como nossa responsabilidade. Por 
isso, mais vale uma “esperança qualquer” a ter que objetivar o 
que fazer com esse tempo de vida que nos é dado.

Essa relação com o tempo pode ser analisada pela 
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temporalidade do “ser-no-mundo” como sugere Martin Heidegger, 
na obra Ser e tempo (2015). O autor disserta sobre o conceito de 
tempo em múltiplos desdobramentos, entre eles aquele no qual 
o ser vive com o tempo do mundo em que vive:

A interpretação da temporalidade do ser junto 
a, tanto o guiado pela circunvisão como o que 
se ocupa teoricamente do que está à mão e é 
simplesmente dado dentro do mundo, mostra, 
igualmente, como esta temporalidade já é, 
preliminarmente, a condição de possibilidade 
do ser-no-mundo, em que se funda o ser junto 
aos entes intramundos. A análise temática da 
constituição temporal do ser-no-mundo leva às 
seguintes questões: De que modo algo como 
mundo é possível? Em que sentido mundo é? O 
que o mundo transcende e como transcende? 
Como o ente intramundo “independente” 
realiza uma “dependência” com o mundo 
transcendente? (HEIDEGGER, 2015, p. 352, 
grifos do autor).

No entanto, há um “no mesmo tempo agora” que não 
podemos dividir: é quando o “eu” existe e, nesse exato momento, 
ele se coloca por inteiro em seu ato de ser. A forma como cada 
pessoa lida com esse tempo, que é um só, nos é particular também:

Nós dividimos o tempo quando ele na realidade 
não é divisível. Ele é sempre e imutável. Mas 
nós precisamos dividi-lo. E para isso criou-se 
uma coisa monstruosa: o relógio. Não vou falar 
sobre relógios. Mas sobre um determinado 
relógio. O meu jogo é aberto: digo logo o que 
tenho a dizer e sem literatura. Este relatório é 
anti-literatura [sic] da coisa (LISPECTOR, 2015, 
p. 494).

Claro, em “Relatório da coisa” há uma bossa entre tempo 
e relógio, mas que nos convida a pensar sobre o que fazemos 
com nosso tempo e se estamos reféns de um relógio. Há muitas 
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diferenças entre o tempo e um relógio. O relógio tem estrutura, 
é a corda, a pilha, a eletricidade. Tem até relógio solar. O tempo 
apenas aí está. Deixa suas marcas em nós, nos outros e nas 
coisas. Se o tempo “aí está”, podemos cair naquele ditado: “Se 
não podes contra o inimigo, junte-se a ele”, conselho para quem 
precisa, de imediato, sobreviver. Se não podemos contra o tempo, 
precisamos utilizá-lo a nosso favor, aliar-nos a ele:

É preciso viver com o tempo e morrer com 
ele, ou fugir dele para uma vida maior. Sei 
que se pode transigir e que se pode viver no 
século e acreditar no eterno. Isto se chama 
aceitar. Mas este termo me repugna e quero 
tudo ou nada. Se escolho a ação, não pensem 
que a contemplação seja para mim uma terra 
desconhecida. Mas ela não pode me dar tudo 
e, privado do eterno, quero me aliar ao tempo 
(CAMUS, 2014, p. 101).

No entanto, o ritmo nos dita a vida, imerso em uma 
sociedade em que “tempo é dinheiro”: ao invés de o administrarmos 
bem, teimamos em competir com ele, ou melhor: queremos 
vencê-lo. Surgem os desejos absurdos: “gostaria que o dia tivesse 
48 horas, assim eu daria conta de tudo” e assim ficaria escravo 
das horas por horas a mais. Tornamo-nos escravos de um tempo 
que criamos. Não é de hoje que temos esse desejo de vencê-lo. Na 
Era Vitoriana, já se lutava contra o tempo e suas marcas: esse foi o 
caso do jovem Dorian Gray, sua fixação por sua própria beleza, o 
belo como valor mais preciso e como motivo reverenciável (WILDE, 
2013, p. 97): “Na dura luta pela existência, queremos ter algo que 
perdure, por isso enchemos nossas cabeças com lixo e com fatos, 
na tola esperança de garantirmos um lugar ao sol”.

O desejo de eternidade não cabe a um ser terreno, a 
eternidade nos é absurda. Em contrapartida, o tempo não desliga, 
não cessa, não para, não se esquece de nós. E mesmo quando, 
por acaso, nos esquecemos dele, ele segue silencioso, deixando 
suas marcas por onde passa – seja uma ruga ou um fio de cabelo 
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branco, ou o prazo de um relatório que deixamos de entregar: 
“Dorme, Sveglia, dorme um pouco, eu não suporto sua vigília. 
Você não para de ser. Você não sonha. Não se pode dizer que você 
‘funciona’: você não é funcionamento, você apenas é” (LISPECTOR, 
2015, p. 495).

Opor-se à passagem do tempo e às suas marcas pode 
ser visto com uma espécie de protesto velado contra o Sveglia. 
Afinal, ser Sveglia é estar no compasso certo com as demandas 
sociais: agenda cheia de compromissos, executar funções, 
seguir em frente sem muito questionar se se está vivendo ou 
apenas pagando boletos, enfim, uma forma de se garantir uma 
subsistência necessária, ter uma vida de uma forma absurda como 
condição de existência. Conviver com o absurdo pode ser uma 
forma de conseguir existir, pois é mais fácil existir sem questionar 
o absurdo:

Sveglia é burro: ele age clandestinamente sem 
meditar. Vou agora dizer uma coisa muito grave 
que vai parecer heresia: Deus é burro. Porque 
ele não entende, ele não pensa, ele é apenas. 
É verdade que é de uma burrice que executa-
se a si mesma. Mas ele comete muitos erros. E 
sabe que os comete. Basta olharmos para nós 
mesmos que somos um erro grave. Basta ver o 
modo como nos organizamos em sociedade e 
intrinsecamente, de si para si. Mas um erro ele 
não comete: Ele não morre (LISPECTOR, 2015, 
p. 498).

No conto, se algo está errado no mundo, a culpa é de 
Deus. No entanto, diante de uma realidade em que Deus não 
existe, criamos o problema da liberdade. Não ter a Deus é nos 
responsabilizarmos por nossa própria existência. Não há fuga ou 
para quem delegar o que não compreendemos ou não damos 
conta. O absurdo, então, suscita a liberdade ou a falta de sentido? 
Liberdade está em crer ou não crer, assim como nos lembra 
Camus em O mito de Sísifo:
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A alternativa é conhecida: ou não somos livres e 
o responsável pelo mal é Deus todo-poderoso, 
ou somos livres e responsáveis, mas Deus não 
é todo-poderoso. Todas as sutilezas das escolas 
nada acrescentaram nem tiraram de decisivo a 
este paradoxo.  Por isso não posso me perder 
na exaltação ou na simples definição de uma 
noção que me escapa e perde seu sentido a 
partir do momento que ultrapassa o âmbito 
de minha experiência individual. Não posso 
entender o que seria uma liberdade dada por 
um ser superior. Perdi o senso de hierarquia. 
Da liberdade só posso ter a concepção do 
prisioneiro ou do indivíduo moderno no seio 
do Estado. A única que conheço é a liberdade 
de espírito e de ação. Ora. Se o absurdo 
aniquila todas as minhas possibilidades de 
liberdade eterna, também me devolve e exalta, 
pelo contrário, minha liberdade de ação. Tal 
privação de futuro significa um crescimento na 
disponibilidade do homem (CAMUS, 2014, p. 
68).

Vivemos em um mundo em que temos uma suposta 
liberdade, um suposto livre-arbítrio, uma suposta liberdade de ir 
e vir e uma suposta liberdade de imprensa. Suposta, pois somente 
seria absoluta se não fossem os jogos de interesse e de poder.

Quando Didi-Huberman utiliza expressões como “mal-
estar na cultura”, “assujeitou-se” e “a máquina cumpre seu 
trabalho sem resto nem resistência” em sua obra (2014), é 
impossível não relacioná-las aos fatos que estamos vivenciando 
no presente: protestos contra exposições de arte, Donald 
Trump presidente dos EUA, Jair Bolsonaro presidente do Brasil, 
passeata neonazista, manifestação anti-imigração. Não, não são 
fatos isolados, e sim são reflexos de uma onda conservadora 
(ou desesperadora) que reflete nossa falta de norte, esperança, 
crença, representatividade. Sim, estamos desnorteados e imersos 
no absurdo, feitos dizimados de um pós-guerra.
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Ou então, assim como Sr. Meursault tão bem representa 
em O estrangeiro, podemos assumir a nossa falta de diretriz 
como sentença consumada. Ele não acreditava em Deus e, por 
isso, assumia toda a responsabilidade de seus atos, sem relutar 
e sem temer a qualquer espécie de “juízo final”. O fato de ter 
cometido um assassinato não o assombrava, nem o enchia de 
remorso. Assassinar o árabe foi tão somente uma atitude, um ato 
executado, em uma tarde qualquer de verão. Já o delegado que 
o interrogava era temeroso a Deus, para quem era inadmissível 
que Meursault não temesse nem mesmo o juízo de Deus; isso só 
podia ser um absurdo, de acordo com a seguinte passagem do 
julgamento:

Mas ele me interrompeu e exortou-me uma 
última vez, do alto de sua posição, perguntando-
me se acreditava em Deus. Respondi que 
não. Sentou-se, indignado. Disse-me que era 
impossível, que todos os homens acreditavam 
em Deus, mesmo os que lhe viravam o rosto. 
Essa era a sua convicção, e se algum dia viesse 
a duvidar dela, a sua vida deixaria de ter sentido 
(CAMUS, 2016, p. 73).

Essa junção de tempos, o pós-guerra e o agora, nos permite 
pensar o que de um se reflete e constitui o outro. Não é apenas 
uma memória do que já passou: é um retorno e permanência 
de estilhaços e fragmentos que perduram e assombram – assim 
como Deleuze (2012) nos fala, relembrando o legado de Henri 
Bergson:

Essencialmente, a duração é memória, 
consciência, liberdade. Ela é consciência e 
liberdade, porque é liberdade em primeiro 
lugar. Ora, essa identidade da memória com 
a própria duração é sempre apresentada por 
Bergson de duas maneiras: “conservação e 
acumulação do passado no presente (DELEUZE, 
2012, p. 43).
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Com a presença do passado no presente, de modo efetivo, 
é o elo que nos debruçamos nesta pesquisa ou pensar quanto e 
como esse cenário pós-guerra mantém-se em nossa esfera social, 
permitindo com quais ideologias que considerávamos arquivadas 
nos livros de História (nazismo e fascismo) confluam em novas 
faces e novo fôlego. Deleuze (2012) acrescenta: 

A ideia de uma contemporaneidade do presente 
e do passado tem uma última consequência. O 
passado não só coexiste com o presente que ele 
foi, mas – como ele se conserva em si (ao passo 
que o presente passa) – é o passado inteiro, 
integral, é todo o nosso passado que coexiste 
com cada presente (DELEUZE, 2012, p. 50, grifo 
do autor). 

Esse cenário permite um diálogo entre o conceito 
camusiano de absurdo e os desdobramentos dessa condição 
humana ainda hoje, feito um espelho para nossa sociedade 
atual, composta de frágeis representações políticas, ideologias 
destorcidas, desenganada e desesperançosa. Nossas guerras 
são veladas, nossos preconceitos camuflados, nossas vozes são 
caladas. Uma sociedade acuada em seu próprio absurdo:

Esse mal-estar diante da desumanidade do 
próprio homem, essa incalculável queda diante 
da imagem daquilo que somos, essa “náusea”, 
como diz um autor dos nossos dias, é também 
o absurdo. Tanto quanto o estranho que, 
em certos instantes, vem ao nosso encontro 
num espelho, o irmão familiar e, no entanto, 
inquietante que encontramos nas nossas 
próprias fotos também é absurdo (CAMUS, 
2014, p. 29).

Nesse sentido, poderíamos refletir sobre os sintomas 
sociais que estamos vivenciando, como: ausência de líderes e de 
posicionamento político, medo de se opor a culturas massificadas 
e a minorias como uma forma absurda de existir. Como exemplo, 
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podemos citar a passeata neonazista que aconteceu no último 
dia 12 de agosto de 20173, em Charlottesville (Virgínia/EUA), em 
que os temores que motivam a Segunda Guerra Mundial dão 
sinais de que ainda estão presentes em nosso cotidiano. Ou 
exemplos mais próximos, como o caso do advogado negro que 
foi perseguido por mensagens em referência ao Ku Klux Klan, em 
Blumenau, Santa Catarina, em setembro de 20174. Os cartazes 
colados pela cidade mostravam um desenho de um integrante do 
movimento neonazista norte-americano Ku Klux Klan e os dizeres 
“negro, comunista, antifa (integrante de movimento antifascista), 
macumbeiros. Estamos de olho em você”. Assim como nos 
portais de notícias, estamos vivenciando no nosso dia a dia uma 
série de fatos que nos evidencia uma instabilidade. Essa onda 
conservadora junto a atitudes de intolerância com a diversidade 
– cultural, racial, ideológica – nos coloca em uma situação muito 
similar à de um contexto pós-guerra. Mesmo que de forma velada, 
pois não há uma declaração de guerra oficial, mas os embates 
então a nossa entorno, nos engolindo e vetando um horizonte, 
uma nova esperança qualquer.
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HOSPÍCIO, ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E 
CASA DE SAÚDE: OS MALUCOS (RE)EXISTEM 

E SE (RE)ESCREVEM

Ana Elisa Volpato Ortolano1

Universidade Estadual de Campinas 

O BARRIL, A RUA E A LOU(CURA)

Este pequeno artigo recorta e aprofunda os gestos de 
interpretação propostos em Ortolano (2017), das mudanças no 
nome do Serviço de Saúde Dr. cândio Ferreira e do artigo A síndrome 
de Diógenes do Jornal Psiquiátrico Brasileiro. Esse percurso foi 
sendo traçado levando em conta, principalmente, o primado do 
simbólico (ou do significante) e a língua como uma relação entre 
significantes dentro de um sistema de valores e, por isso, base 
comum de processos discursivos diferentes (HENRY, 2013). Essa 
relação entre significantes é material na medida em que funciona 
negativamente na estrutura. Pensamos a língua como o que 
se repete materialmente, a base simbólica da significação. E o 
sentido é material por ser efeito, tal qual o sujeito, também efeito.

Partimos também dos textos de Haroche, Pêcheux e Henry 
(2007) para pensar outro primado de uma Análise do Discurso 
que se proponha materialista: o primado da contradição sobre os 
contrários. A forma material é significante porque é histórica - ou 
seja, há um efeito de um conjunto de (in)determinações históricas 
que garantem sua textura. E o sujeito é sempre-já-aí (constituído 
como sujeito pela Ideologia), suporte/efeito sem causa dos 
processos históricos. O indivíduo, para nós analistas do discurso, 
não passa de uma ficção metodológica.
1  Bacharel e Mestranda em Linguística no Instituto de Estudos da Linguagem da Universi-
dade Estadual de Campinas. Vinculada ao PHIM - Projeto História, Inconsciente e Material-
idades e com trabalhos e projeto de dissertação na área de Análise do Discuso. anaelisa.
volpatoort@gmail.com
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Percorremos vias e materiais distintos, “numa relação 
construída entre arquivo e corpus, abrindo possibilidade de 
interpretação” (CHAVES, 2015, p. 137), pelas e nas quais montamos 
o corpus de nossa pesquisa compondo: textos institucionais da 
Associação Cândido Ferreira e um artigo online do Jornal Brasileiro 
de Psiquiatria sobre a Síndrome de Diógenes.

O que a singularidade do nosso objeto deu a ver é 
uma articulação incontornável entre três objetos paradoxais: 
a loucura e a pobreza. Duas discursividades com genealogias 
específicas, “que se encontram, se atravessam, se articulam em 
um determinado momento contingente da história” (BARBOSA 
FILHO, 2016a, p. 118) para produzir mecanismos de exclusão e 
controle dos corpos nas/pelas cidades.

OS MALUCOS BELEZAS E A LOUCURA POBRE DA POBREZA 
loucA 

O Sanatório Dr. Cândido Ferreira foi fundado em 1919 
em Campinas sob o nome de Hospício para Dementes pobres do 
Arraial de Sousas.2 Foucault (2008) propõe um olhar histórico para 
a clínicas com análises de documentos, laudos e outros materiais 
e vincula seu nascimento a uma necessidade de uma elite médica: 
era preciso corpos para pesquisar a cura de doenças. Abriram-se 
as clínicas e aqueles que não podiam pagar consultas domiciliares 
(com médicos que eram médicos da família) eram internados 
nessas clínicas e serviam para o avanço da pesquisa científica. A 
doença tem como suporte o doente, o que o torna, infelizmente, 
o corpo/objeto da medicina.

Como suporte intercambiável (morre-se pobres aos 
montes e sempre há um novo pobre doente/demente), são os 
corpos pobres dementes o próprio objeto do laboratório clínico. 
O nome dado ao hospital Cândido Ferreira reforça a análise 
foucaultiana, tendo em vista que explicita que seu público era 

2  Disponível em: <http://candido.org.br/site/>
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demente pobre. 
Wilson Klain (2018) propõe que na produção histórica 

(desde o século XIX) da necessidade de divisão da cidade tal 
como se apresenta hoje, os saberes/pesquisas que se voltaram 
para aquilo que incomoda o homem, produziram práticas de 
controle do homem estudado (o demente pobre). É isso que ele 
(re)interpreta como biopoder: aquilo que centralizado no discurso 
e na prática médica, teriam nos hospícios, nos hospitais e nas 
casas de assistência a promessa de eliminar a loucura por meio do 
controle do espaço e do tempo (e do corpo).

Esse controle moral dos corpos não é da ordem de um 
ritual sem falhas: há uma percepção entre aqueles que querem 
normatizar e aqueles que são normatizados que escapa - algo que 
atormenta e que angustia as pessoas (Klain, 2018). A medicina 
produz - muito próximo ao modo religioso - uma forma de controle 
moral, quando a partir do século XIX adentra o espaço da família. 
Há um encontro da medicina e da propriedade privada e mais 
especificamente: aquilo que ancora o saber médico no jurídico.

Klain (2018) traz o enunciado-base desse século: sem 
lar, não há família, sem família, não há moral, sem moral, não 
há Estado. É aqui que se constrói duas finalidades de uma saúde 
higienista: a higiene moral (para os nomais) e o tratamento moral 
(para os dementes pobres).

A pobreza e a demência são nomes que se sobrepõem 
e se confundem na história, inclusive arquitetônica das cidades, 
e nas suas divisões e interdições. Aqui jaz a eficácia da máxima 
jurídica: propriedade privada, família, igualdade e liberdade e 
aquilo que escapa e se inscreve no silêncio: a doença, a loucura e 
a pobreza.

Importante destacar que as posições sujeito não são 
anteriores a criação das instituições, pois:

Não há na luta ideológica (tampouco nas outras 
formas da luta de classes) ‘posições de classes’, 
existindo abstramente, que se aplicariam, em 
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seguida, aos diferentes ‘objetos’ ideológicos 
regionais de situações concretas, na Escola, na 
Família, etc. É aqui que se dá o nó contraditório 
entre reprodução e transformação das relações 
de produção, no nível ideológico, na medida 
em que não são ‘objetos’ ideológicos regionais 
tomados um a um, mas o próprio corte em região 
(Deus, a Moral, a Lei, a Justiça, a Família, o Saber, 
etc.) e as relações de desigualdade-subordinação 
entre essas regiões, que constituem o palco da 
luta ideológica de classes (PÊCHEUX, 2013, p. 05).

Hoje, pós-reforma psiquiátrica, fruto de muita luta 
política em torno dos significados de hospício, doença, dementes, 
etc., se extinguem os manicômios e o Cândido Ferreira troca seu 
nome para Associação de Assistência que tem como finalidade “a 
prestação gratuita de assistência e desenvolvimento de atividades 
de ensino e pesquisa, assim como apoiar o desenvolvimento do 
Sistema Único de Saúde SUS, para usuários assistidos nos campos 
da saúde mental em particular e de saúde em geral”.3 

Rompe-se com os sentidos anteriores em que a loucura é 
designada como demência e seu portador como demente, gerando 
nomes como saúde mental (ao invés de doença) e seus portadores, 
ao buscar tratamento na associação, tornam-se usuários. 
Importante notar que se inscreve por ausência em saúde mental, 
a questão da doença/demência, marcando um deslize de sentidos 
que abre o campo da loucura para a questão da saúde e não 
somente o restrito olhar para a doença/demência. Visto que uma 
Associação de Assistência é uma Associação de Assistência a alguém 
- agora indeterminado - se escreve pelo silêncio e se inscreve 
na rede de memórias que retomaram aqueles que necessitam 
de tratamento (médico? terapêutico? social? moral?). Lembra do 
“aqueles que...” da produtiva forma jurídica? Estranhamente 
familiar:

A evidência de que ‘eu sou realmente eu’ (com 
meu nome, minha família, meus amigos, minhas 

3  Disponível em: <http://candido.org.br/site/>
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lembranças, minhas “ideias”, minhas intenções 
e meus compromissos), há o processo da 
interpelação-identificação que produz o sujeito 
no lugar deixado vazio: ‘aquele que...’ isto é, 
X - impostas pelas “relações sociais jurídico-
ideológicas” (PÊCHEUX, 1988, p. 159).

Pensando, ainda, em relação à presença/ ausência, vemos 
que na designação dementes pobres há uma articulação entre 
dois objetos paradoxais – que são objetos “simultaneamente 
idênticos consigo mesmo e se comportam antagonicamente 
consigo mesmos” (PECHÊUX, 2011, p. 115) - a pobreza e a loucura. 
Esta articulação é deslocada ao mesmo tempo que retomada em 
usuário do SUS assistido no campo da saúde mental. Além disso, 
os dementes pobres/usuários do SUS assistidos no campo da 
saúde mental continuam sendo objeto de pesquisa e ensino 
(desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa).

Apesar disto, este deslocamento mexe com as redes de 
memória e produz esses outros sentidos e abre, ao nosso ver, para 
novos gestos de interpretação. Em 2002, dentro da Associação de 
Assistência, é criado o ponto de cultura Maluco Beleza e a Rádio 
Online Maluco Beleza, ambos tendo como propósito diminuir o 
preconceito relativo à loucura, mostrando novas possibilidades de 
tratamento e de convivência com as diferenças e com os diferentes.4

Assume-se, então, nesse enunciado, a produção histórica 
da diferença e abre a possibilidade de outras interlocuções e 
outros lugares enunciativos (com a criação de uma rádio online e 
de atividades culturais abertas ao público). A imagem evocada por 
essa designação e pendurada no Ponto de Cultura é a do cantor 
Raul Seixas (2017) e a letra da música Maluco Beleza:

Sd (1) enquanto você se esforça pra ser um 
sujeito normal e fazer tudo igual
Sd (2) Eu do meu lado, aprendendo a ser louco 
um maluco total na loucura real controlando a 
minha maluquez misturada com a minha lucidez 

4  Disponível em: <http://candido.org.br/site/>
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vou ficar/ ficar com certeza maluco beleza. 
Sd (3) E esse caminho que eu mesmo escolhi é 
tão fácil seguir por não ter onde ir.

Nos propomos (re)ler essas sequências discursivas, 
pensando nos efeitos produzidos pela sua linearidade e 
trabalhando os efeitos enunciativos na sintaxe. Estas sequências 
discursivas constroem um eu em oposição ao você – louco/maluco 
beleza em oposição a sujeito normal - vale destacar que o normal 
vem prescindido de sujeito e o louco não: será que a falta de 
opções marca uma falta de sujeito/agência? Nos propusemos 
a olhar para essas sequências a partir de um gesto descritivo-
interpretativo presente em Barbosa Filho (2016a), negando a 
linearidade e horizontalidade do enunciado, pensando que a 
coordenação entre dois enunciados na Sd(1) marcados pela 
conjunção e, estabelece a seguinte relação:

Sd (1) enquanto você se esforça para {ser um 
sujeito normal/fazer tudo igual}.
Sd(1.1)Enquanto [é] um sujeito normal [aquele 
que] se esforça para {ser um sujeito normal/
fazer tudo igual}. (SEIXAS, 2017).

O eu é construído nas sequências discursivas em oposição 
a você, com base em uma relação: {Enquanto x é aquele que y, do 
outro lado z é aquele que w}.

Sd (2) Eu do meu lado {aprendendo a ser um 
louco/ maluco total na loucura real controlando 
a minha maluquez misturada com a minha 
lucidez} vou ficar maluco beleza.
Sd(2.1)Do outro lado, [fica] maluco beleza [aquele 
que] aprende a ser um louco/maluco total na 
loucura real, controlando a maluquez misturada 
com a lucidez. (SEIXAS, 2017).

As sentenças discursivas produzem um efeito de pré-
construído de um eu diferente do você, sendo o você, (re)escrito 
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como sujeito normal. O sujeito normal - você - faz tudo igual, 
DO OUTRO LADO, o maluco beleza - eu - aprendo a ser maluco 
total na loucura real - a sintaxe (com seu papel fundamental na 
estruturação do sujeito) produz de um lado e do outro, é ou fica, 
sujeito normal/maluco beleza. São dois lados: um é necessário 
o esforço, o outro, apesar de ser passível de aprender, é tão fácil 
seguir por não ter onde ir. A negação desliza o sentido de sujeito 
normal como aquele que se esforça por ter onde ir e, chegar lá, exige 
fazer tudo igual. Tudo isso num processo de sustentação (Pêcheux, 
1997) que apaga essa divisão e produção do pré construído sujeito 
normal, que só é possível porque “algo fala antes de algum lugar” 
(PÊCHEUX, 1997, p.162).

É, portanto, na negação da igualdade tanto no onde chegar 
e no como chegar (fazendo tudo igual) que se constrói o maluco 
beleza e a separação entre o eu e o você - E um eu não pareço com 
você/não sou você. Ou seja, se afirma a diferença constitutiva do 
Estado Capitalista e o estranhamento a máxima: “Somos iguais 
perante a lei (e perante os médicos)”. Escreve-se maluco beleza 
nos enunciados e cria-se uma relação material entre pobre 
demente/usuário assistido e o maluco beleza (inscrevem-se num 
encadeamento):

demente pobre → usuário do SUS assistido no 
campo da saúde mental → maluco beleza

demência/pobreza → saúde mental → loucura 
real

Entendendo os processos de polissemia como um 
“processo de instauração da multiplicidade de sentidos” (ORLANDI, 
1984, p. 11), na medida em que limita e é limitado pelo processo 
de paráfrase “que é o processo pelo qual procura-se manter o 
sentido igual sob diferentes formas” (ORLANDI, 1984, p. 11), 
lemos esse trajeto como um gesto interpretativo que faz ecoar na 
história uma tensão entre o Estado (burguês) e os pobres - entre 
os normais e os dementes.
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Ressaltamos que o maluco beleza da rádio não é o mesmo 
maluco beleza cantado nos shows de rock do Raul Seixas, por 
ser processos discursivos distintos que o produzem - em outras 
condições de produção - mas que mantém e legitima a disputa pelos 
sentidos de loucura: não é a normalidade falando da loucura, mas 
a loucura apontando a normalidade.

A sínDroME Do FilósoFo quE viviA coMo uM cão

Buscando entender a existência de um sentido partilhado 
(Rodríguez, 2014) a partir do qual certos indivíduos e espaços 
são significados como pobres, dementes, drogados, perigosos e 
decadentes, num percurso de memória, recorremos à maneira 
que um filósofo, que foi retratado por seus seguidores como 
um personagem conflitivo (Rodríguez, 2014) na medida em que 
ultrapassava as barreiras entre público e privado de sua época 
(comer, urinar, se masturbar em público – barreiras ainda 
presentes hoje), foi (re)significado no discurso médico atual:

Sd (3) A Síndrome de Diógenes recebeu esse 
nome em homenagem a Diógenes de Sínope, 
filósofo grego representante do cinismo. O 
cinismo é uma corrente filosófica que prega 
o desapego aos bens materiais, por acreditar 
que a felicidade não depende de nada externo 
à própria pessoa. Diógenes – o filósofo que 
vivia como um cão – morava em um barril. 
Seus únicos bens eram uma túnica, um 
cajado e uma tigela, simbolizando desapego 
e autossuficiência perante o mundo (STUMPF; 
ROCHA; 2009, GRIFO NOSSO). 

Esta sequência discursiva produz efeitos de sentidos em 
que o nomear da síndrome é uma homenagem a um filósofo e esta 
homenagem funciona com base no reconhecimento de sintomas 
de uma doença neste filósofo – o que gera a inquietante pergunta: 
como é possível que se faça uma homenagem a alguém, sendo 
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que esta homenagem coloca este alguém na posição de doente? 
Ou, em outras palavras: em que medida dar o nome de alguém a 
uma doença (sendo este alguém um filósofo, não um médico que 
“descobriu” a doença) pode ser uma homenagem?

Sd (3.1) filósofo Diógenes →  morador de barril →  
desapegado →  doente mental
Sd (3.2) maluco beleza → morador de rua →  
pobre → demente

Para compreendermos melhor a relação criada no 
enunciado entre os modos de vida do filósofo (viver como um 
cão – morar num barril) e os sintomas da doença nomeada em 
homenagem ao filósofo, trazemos um relato de atendimento a 
uma paciente (suposta) portadora da Síndrome de Diógenes:

Sd (4) No segundo atendimento, M. mostrou-se 
ansiosa e inadequada. Na sala de espera, mexia 
na lixeira. Confirmou que costumava recolher 
objetos do lixo alheio. Justificou-se dizendo 
que as pessoas do bairro jogavam fora coisas 
boas. Admitiu o uso de etílicos dizendo que 
bebia vinho algumas vezes apenas em casa. Ao 
exame, apresentava higiene satisfatória. Usava 
blusa de inverno em dia quente. Mantinha 
atitude desconfiada. Estava consciente, 
orientada globalmente e sem alterações senso 
perceptivas. O pensamento apresentava-se 
organizado. Sem alterações de memória. O 
humor estava moderadamente deprimido. O 
juízo crítico era comprometido. O Mini Mental 
foi 27/30 e o teste do relógio foi normal. A 
revisão laboratorial não mostrou alterações. 
Ressonância magnética do crânio evidenciou 
focos de alteração de sinal na substância branca 
nos hemisférios cerebrais, presumivelmente 
relacionados à microangiopatia, sem relevância 
clínica (STUMPF; ROCHA; 2009).

Nesta sequência discursiva se constrói uma divisão entre 
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aquilo considerado normal (sem alterações, satisfatório) e o que é 
inadequado a partir da posição-sujeito médico (construída também 
no e pelo enunciado):

É considerado normal/doente aquele que x/y:
X Y
apresentar higiene satisfatória ao 
exame

mostrar-se ansioso e inadequado/ 
mexer na lixeira na sala de espera

estar consciente, orientado global-
mente e sem alterações senso per-
ceptivas

recolher objetos do lixo alheio

Apresentar pensamento organizado admitir usar etílicos
Sem alterações de memória usar blusa de inverno em dia quente
Mini mental e teste do relógio nor-
mal.

manter atitude desconfiada

Apresentar alterações na ressonân-
cia clínica sem relevância clínica

ter humor deprimido

O juízo crítico ser comprometido

A Sd(4) produz - em um formato de prontuário médico - 
um efeito de real, na medida que constrói um olhar clínico sobre 
o doente, a partir de exames, num efeito de transparência que 
produz a evidência de que a partir das sequências y o diagnóstico 
de síndrome de Diógenes (dado no primeiro atendimento) fosse 
confirmado, mesmo levando em conta as sequências x. O 
que nos aponta “os equívocos na língua, quando a falta de um 
espaço conceitual preciso no discurso médico afeta a imprecisão 
do diagnóstico, dando contornos ambivalentes aos sentidos de 
corpo, de doença, de desvio” (BARBOSA FILHO, 2016b, p. 13).

Podemos dessegmentar a Sd(5) para pensarmos no uso 
do discurso relatado, por meio do qual produz-se um espaço 
enunciativo marcado pela consignação da alteridade, onde o 
outro (o doente) é falado pelo prontuário:

Confirmou que costumava recolher objetos do lixo 
alheio. Justificou-se dizendo que as pessoas do 
bairro jogavam fora coisas boas. Admitiu o uso 
de etílicos dizendo que bebia vinho algumas vezes 
apenas em casa. (STUMPF; ROCHA; 2009).

No jogo sintático do confirmar que, justificar que, admitir 
que..., é possível pensar as formas como os enunciados da paciente 
foi (re)significado pelo discurso médico:
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pegar coisas boas que as pessoas jogam fora > 
→ recolher objetos do lixo alheio

Beber vinho algumas vezes apenas em casa > 
→ fazer uso de etílicos. (STUMPF; ROCHA; 2009).

Entendemos a partir das Sd(4) e Sd (5) que há uma forte 
oposição moral a qualquer desvio de normas de comportamento, 
fortemente vinculada a uma oposição moral ao drogado (uso de 
etílicos – não presente em Diógenes), vadio-sujo (dorme num barril, 
mexe no lixo) e a loucura (na medida que uma síndrome está dentro 
do campo da saúde mental). Ansioso, inadequado, deprimido, 
desconfiado e comprometido são as formas textualizadas para 
determinar o sujeito doente: em um raciocínio tautológico - é 
deprimido aquele que apresenta humor deprimido, é inadequado 
aquele que apresenta comportamento inadequado - esse processo 
de sustentação do discurso médico com base numa forma lógica (e 
também jurídica) inscreve por ausência a indeterminação.

Não é possível encontrar demente pobre nos artigos sobre 
síndrome de Diógenes, mas parece-nos que algo disto permanece 
na relação de sentidos entre os doentes e os sintomas falados a 
partir da posição-sujeito médico, numa relação entre o que é (im)
possível aparentar, ser e usar. Esse (im)possível toca diretamente 
no controle moral do corpo e naquilo que fundamenta a prática 
médica numa questão jurídica; o sujeito de direito e de deveres - que 
é aquele que é passível de ser individualizado, responsabilizado, 
e consequentemente, passível de ser tratado e controlado - mas 
sabemos, desde Freud, que algo escapa:

Tomar até o final a interpelação ideológica como 
um ritual, supõe reconhecer que não é um 
ritual sem falha, falta e rachadura: ‘uma palavra 
por outra’ é a definição da metáfora, mas é 
também o ponto onde um ritual ideológico 
vem se quebrar no lapso. (...) A ideologia toca 
o inconsciente pelo viés do impossível. O lapso 
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e o ato falho marcam o impossível de uma 
dominação ideológica fora de toda contradição. 
(PÊCHEUX, 2013, p. 16).

consiDErAçõEs FinAis

Tomamos como ponto de partida analítico deste artigo, 
uma aposta que diz que esse processo de constituição de sentidos 
de loucos, no imaginário está fortemente relacionado às tensões 
que envolvem a presença e ações de determinados corpos no 
espaço público. Determinadas ações (como usar drogas, mexer 
no lixo alheio, etc) realizadas por determinados corpos (corpos 
significados como loucos, drogados) no espaço público são 
fortemente condenadas e colocadas como um problema tanto 
na mídia, como pelas instituições, conversas cotidianas e pelo 
Aparelho Repressor de Estado. É um problema na medida que dá 
a ver determinados comportamentos que devem ser escondidos 
no âmbito do privado. (CHAVES, 2015).

Pensamos assim, que determinados corpos são mais ou 
menos perigosos se oferecem mais ou menos “risco à suposta 
homogeneidade do imaginário das elites políticas e econômicas 
do Brasil” (BARBOSA FILHO, 2016b, p. 5), ou seja, ameaçam “o 
corpo político, os ‘cidadãos’”(BARBOSA FILHO, 2016b, p. 5).

Estes corpos perigosos são vulneráveis às arbitrariedades 
das instituições, estando expostos a violência de Estado que se 
exerce “não apenas no conceito jurídico de pessoa, mas no corpo” 
(BARBOSA FILHO, 2016b, p.5): encarceramento, interdição a 
certos espaços, etc (vide a existência ainda hoje da contravenção 
de vadiagem). E é sobre esse corpo que os discursos médicos 
sobre a saúde mental articulam a loucura, pobreza e drogadição. 
E também sobre ele que se exerce o controle pela vitimização 
do discurso assistencialista de suas ações (horários de entrada, 
promessa de mudar de situação, disciplina, abstinência, etc). 
(BARBOSA FILHO, 2016b).

Esse nosso percurso analítico foi sendo traçado em relação 
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as mudanças no nome do Serviço de Saúde Dr. cândio Ferreira (e 
mudanças nas políticas públicas de saúde mental), buscando 
pensar o atravessamento do discurso jurídico no discurso médico 
na produção de sujeitos doentes, que articulam dois objetos 
paradoxais: a loucura e a pobreza. Duas discursividades com 
genealogias específicas, “que se encontram, se atravessam, se 
articulam em um determinado momento contingente da história” 
(BARBOSA FILHO, 2016a, p.118) para produzir mecanismos de 
exclusão e controle dos corpos nas/das/pelas cidades.

O que está em questão é a “organização da sociabilidade 
e do limite entre a diferença tolerável e a alteridade inegociável na 
cena pública, dando visibilidade à articulação entre os domínios da 
pobreza urbana, da medicina, do direito e das políticas públicas.” 
(BARBOSA FILHO, 2016b, p.3).
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inTroDução

Quando pensamos em mulher na política, temos - ainda 
que fortes - poucos exemplos. Mesmo se pensando em âmbito 
global, a representatividade da mulher na política é muito 
baixa. Antes de 1945, apenas a áustria tinha eleito uma mulher 
para presidir o parlamento do país. Em países como Argentina 
e Bolívia, presidentas existem desde 1970. Na Dinamarca, 
mulheres começaram a presidir a república em 1950 (INTER-
PARLIAMENTARY UNION, 2018). Apesar de termos exemplos na 
história de princesas e rainhas que governaram, como Maria 
Leopoldina, Maria I e a princesa Isabel, o Brasil só veio a ter a 
sua primeira chefa do Executivo eleita em 2010. Já no Legislativo, 
ainda nenhuma mulher conseguiu chegar ao cargo mais alto 
desta instituição, principalmente pelo fato da votação ser indireta. 

Do ponto de vista da representatividade política das 
mulheres nos parlamentos de todos os países, o Brasil encontra-
se em 152º em um ranking de 187 países (IDEM). Apesar do Brasil 
ser um Estado em que, por lei, existam cotas para mulheres na 
política – todo partido tem que reservar 30% das vagas em todos 
os níveis – não é o suficiente para que as mulheres consigam votos 
e apoio para se elegerem.  

1  Trabalho apresentado em forma de pôster no grupo de pesquisa Discurso, Cultura e 
Mídia, no IV SEDISC, Seminário Discurso, Cultura e Mídia.
2  Jornalista, graduada pela UNISUL. E-mail: carolinaleonifagundes@gmail.com
3  Jornalista, professora do Curso de Jornalismo da UNISUL.  E-mail: helena.santosneto@
gmail.com
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Como afirma Miguel (2016): “a reserva de vagas de 
candidatura para mulheres, sem dar a elas condições para fazer 
campanha, alcança pouca efetividade”. Ou seja, apenas abrir 
um espaço mínimo, sem dar chances para que se tenha uma 
competição justa, não irá promover uma redução visível da 
desigualdade e o poder político continuará nas mãos do mesmo 
grupo minoritário, masculino e hegemônico.  

Tendo em conta essa exclusão, pensamos o jornalismo 
a partir da análise do discurso pecheutiana. Nosso intuito é o de 
entender como se perpetua a ideia de machismo e dos espaços da 
mulher, em especial no poder com o seu reflexo principalmente 
na imprensa tradicional. Analisaremos discursivamente os 
tratamentos dados a uma mulher chefe de estado nos corpora 
das matérias das revistas ISTOÉ e ÉPOCA. 

CORPUS E RECORTE

Courtine (2009, p. 57) define corpus como “princípio 
teórico, que é constituído por sequências discursivas, formando 
um corpora”. Aqui, nosso corpus de análise constituem-se nos 
seguintes corpora: as matérias veiculadas pelas revistas Istoé e 
Época, nas datas de primeiro de abril de 2016 e 20 de maio de 
2015, respectivamente. Os corpora a serem analisados são, pela 
revista Istoé, a comparação que os jornalistas Débora Bergamasco 
e Sérgio Pardellas fazem da, na época, Presidenta Dilma Rousseff 
com a primeira rainha do Brasil, Maria I. Já o corpus a ser analisado 
da revista Época é um texto escrito pelo editor João Luiz Vieira, 
intitulado: “Dilma, se fosse seu amigo lhe diria: erotize-se.”

Dados os corpora, entramos na noção de recorte, que é 
definida por Orlandi (1984, p.14) como “uma unidade discursiva, 
fragmentos de uma situação discursiva. Tomando uma situação 
discursiva como processos discursivos, focos do analista”. Assim, 
nosso recorte analisa como a mídia tradicional brasileira mantém 
e perpetua as marcas discursivas a respeito do feminino no 
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poder. Assim, não só os sentidos gerados pelas matérias, como 
a sua historicidade, as condições de produção e principalmente 
de que forma o discurso machista e hegemônico atravessa o 
discurso jornalístico quando se trata de política, caracterizam o 
nosso recorte.

1 Discurso jornAlísTico

De acordo com Mariani (1998), o discurso jornalístico 
“contribui na construção do imaginário social e na cristalização 
da memória do passado, bem como na construção da memória 
do futuro”. Ou seja, o discurso jornalístico está diretamente 
ligado às nossas memórias4. Além disso, há outros discursos que 
atravessam o discurso jornalístico e nos ajudam a compreendê-
lo melhor. Ainda segundo a autora, podemos considerar que o 
discurso jornalístico possui viés autoritário. Ou seja, o discurso 
jornalístico faz um apagamento de sentidos de uma notícia para 
o seu leitor, direcionando sua leitura sem que o mesmo perceba 
tal ocorrido. Isto porque, se fizermos uma analogia do discurso 
jornalístico com o discurso pedagógico, o jornalista inscreve-se na 
posição sujeito semelhante à do professor, em que é considerado 
dentro da estrutura pedagógica o dono do saber, aquele que irá 
transmitir a única versão de um conhecimento para seus alunos, 
com o efeito de verdade absoluta. Por esta razão, o discurso 
pedagógico, assim como o jornalístico, possuem características 
autoritárias. Isto porque para Mariani (1998, p. 44 apud SANTOS 
NETO, 2015, p. 43), a mídia opera 

[...] como um elemento fundamental na 
representação e reprodução dos ‘consensos de 
significação’”. Isto porque o tempo é um elemento 
crucial ao meio, numa área em que passado e 
presente e projeções do futuro entrecruzam-se 
a todo instante, num perpétuo tecer da história 
e da política do cotidiano “[...] na tentativa 

4  Iremos discutir os conceitos de memória mais adiante.
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de explicar/didatizar os acontecimentos, ou 
seja, construindo um sentido ‘natural’ para a 
instabilidade do presente (IBIDEM).

Se pegarmos o exemplo da grade televisiva aberta, temos 
em média seis jornais ao dia. Se existe alguma informação que 
eles querem que esteja no imaginário das pessoas, que elas o 
tomem como verdade absoluta, a mesma notícia é repetida, 
da mesma forma, com as mesmas informações e edições em 
todos os seis jornais disponíveis.  Ou seja, através da repetição 
constante, com a utilização dos mesmos signos incessantemente 
e até didaticamente, há um forte apagamento de todos os outros 
sentidos envolvidos na notícia veiculada. 

Essa estratégia, podemos assim chamar, funciona por 
conta dessa estrutura, já comentada, do discurso jornalístico. 
Segundo Mariani (1998): “Consideramos o discurso jornalístico 
como uma modalidade de discurso sobre. Um efeito imediato do 
falar sobre é tornar objeto aquilo sobre o que se fala.” Ou seja, a 
partir dessa visão o sujeito cria um distanciamento sobre o que 
está falando, provocando um efeito de imparcialidade, o que pode 
fazer com que a partir desse distanciamento, o sujeito produza 
juízos de valor e opiniões referentes ao objeto, do qual não esteve 
“envolvido”.

O discurso jornalístico pode operar de duas formas: 
inserindo o inesperado - ou seja, aquilo que ainda não há memória 
- ou o possível - que já existe uma memória do público em cima 
do assunto (IDEM). A forma pincelada em que as notícias se 
apresentam em um jornal, ganham sentido quando se consegue 
fazer sua conexão. A partir dos fragmentos do assunto o leitor 
consegue chegar a um já-lá do objeto. Para exemplificar isso, 
imaginemos como exemplo a imagem da mulher na mídia: a 
porcentagem feminina na televisão, que é menor do que 20% e 
que costumeiramente veiculada

[...] em papéis de vítimas e donas de casa 
em noticiários, ou mesmo como e quando 
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âncoras e repórteres, seguem o padrão de 
beleza imposto pela atual sociedade. Poucas 
vezes, aparecemos como especialistas em 
algo, causando até espanto, quando isso 
ocorre. Justamente por chocar uma imagem 
já construído, no imaginário, por essa mesma 
mídia (MORENO, 2012, p.31)

Dessa forma, a mídia constrói o imaginário social, ou seja, 
a memória discursiva. Infelizmente, neste caso, memória está 
pautada pela memória metálica. Esses conceitos serão melhor 
discutidos adiante, assim como o conceito fundante de formação 
discursiva.

1.1 FORMAÇÃO DISCURSIVA, MEMÓRIA E FEMINISMO

Quando discutimos a inscrição social de um sujeito num 
determinado texto, partirmos de uma posição sujeito numa 
formação discursiva dominante. Assim, precisamos situar em 
qual formação discursiva o mesmo está inscrito, pois “[...] É na 
formação discursiva que o sujeito se encontra socialmente, na 
relação consigo e com os demais, formulando a sua identidade” 
(SANTOS NETO, 2015, p. 32). 

A partir da formação discursiva conseguimos analisar 
as marcas discursivas presentes no texto, a partir da postura do 
sujeito perante situação A, B ou C, conseguindo compreender 
também as suas condições de produção e consequentemente, o 
não dito. Segundo Orlandi (2006, p. 58), podemos considerar a 
formação discursiva como “o lugar da constituição do sentido e 
da identificação do sujeito”.  Nesse emaranhado de identificações, 
a ideologia faz-se presente no imaginário e no simbólico, como 
explica Orlandi (1999, p. 43):

[...] O fato mesmo da interpretação, ou melhor, 
o fato de que não há sentido sem interpretação, 
atesta a presença da ideologia. Não há sentido 
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sem interpretação, e além disso, diante de 
qualquer objeto simbólico o homem é levado 
a interpretar, colocando-se diante da questão: 
o que isto quer dizer? Nesse movimento de 
interpretação o sentido aparece-nos como 
evidência, como se ele estivesse já sempre 
lá. Interpreta-se e ao mesmo tempo nega-se 
a interpretação, colocando-a no grau zero. 
Naturaliza-se o que é produzido na relação do 
histórico e do simbólico. 

Os conceitos que temos já de alguma forma pré-
estabelecidos em nossa vida, dependem diretamente da ideologia 
em que estamos inseridos. É a partir dela, que conseguimos 
significar e ressignificar algo. Esta noção é extremamente 
importante, principalmente, quando estudamos o jornalismo, 
pois,

[...] Se por um lado a ideologia faz com que 
certos sentidos sejam naturalizados como 
únicos e permitidos no discurso em geral, e no 
discurso jornalístico em particular, também é 
possível que outros sentidos sejam silenciados e 
interditados quando se tem a ilusão de espelhar 
a realidade a partir da notícia. (SANTOS NETO, 
2015, p. 31)

Ou seja, os mecanismos utilizados no discurso jornalístico 
ajudam a perpetuar a ideologia, permitindo a naturalização de 
diversos sentidos, assim como o silenciamento de tantos outros. 
E nesses silenciamentos, no vai e vem da interpretação, no 
movimento dos sentidos, temos a construção da memória, quer 
seja a discursiva, a de arquivo ou a metálica.

Assim, para a análise do discurso, o que chamamos de 
memória discursiva é o que já está no nosso imaginário, pois 
acreditamos que somos a origem do dizer quando estamos 
trazendo algo já-lá, algo que dito em algum outro momento na 
linguagem (ORLANDI, 2006 apud SANTOS NETO, 2015). Trata-se 
do que chamamos saber discursivo. É o já dito que constitui todo 
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dizer.
Orlandi (2006), traz a noção de que toda memória 

discursiva é constituída pelo próprio esquecimento, causando 
assim a impressão de primeira vez da fala. Por sua vez, a 
memória de arquivo é a memória registrada, as informações 
que guardamos de forma física, documentada em fotos, livros e 
arquivos da diversos da humanidade. É uma memória cumulativa, 
reflexiva. Por último, quando essa memória, também cumulativa, 
mas registrada a partir da mídia, sem a reflexão, apenas como 
um arquivo se sobrepondo a outro, num acumular de publicações 
midiáticas, temos a memória metálica. 

Na memória metálica, se pensarmos como se dá a 
representação feminina no jornalismo brasileiro, temos as 
seguintes características, de acordo com Moreno (2012, p. 32):

[...] E o discurso - quer verbal, quer imagético 
- nos apresenta sempre jovens (como se fosse 
crime ou vergonha envelhecer), quase sempre 
brancas (embora a nossa maior riqueza seja 
justamente a diversidade de raças e etnias 
que nos caracterizam), sempre magras (numa 
ditadura que se acentuou nos últimos anos, 
na contramão da realidade dos contornos 
corporais, tanto devidos a nossa mistura de 
raças quanto a alimentação moderna e a vida 
sedentária), preferencialmente loiras e de 
cabelos lisos (bem distante do padrão nacional) 
- no máximo, ondulados, e apenas em raros 
casos, cacheados. 

Assim, quando temos pontos da violência midiática contra 
as mulheres expostos, atravessados pelo discurso jornalístico – por 
sua ordem de repetição e silenciamento – o imaginário é marcado, 
diversas vezes, pela criação de estereótipos, especialmente 
quando analisamos o feminino na política. 

As mulheres políticas são tratadas de 
maneira distinta dos homens políticos; é 
inegável a influência da mídia sobre a opinião 
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do eleitorado. As mulheres tendem a ser 
apresentadas sob uma luz mais negativa (assim 
colaborando com, e talvez até estimulando o 
afastamento do eleitorado das candidaturas 
femininas, contribuindo, com isso para o déficit 
de representação feminina) ou eventualmente 
contribuindo para uma relativa exclusão de 
suas ideias fruto de uma invisibilidade seletiva 
maior (MORENO, 2012, p.76).

Há um estereótipo criado baseado em memórias 
machistas que está presente nas memórias metálicas e de 
arquivo. Nesse cenário machista em que a luta feminina inscreve-
se. No feminismo atual, entramos no que seria dito por muitas 
estudiosas como a quarta onda do feminismo, a luta do século 
21 é pautada principalmente na diversidade dos feminismos, 
aceitando, reconhecendo, legitimando e lutando por grupos 
de minorias, compreendendo e apoiando a necessidade de 
segmentações dentro do movimento. Para Butler (2003, p. 20), 
essa diversificação é uma das grandes “armas” que os feminismos 
têm a seu favor:

[...] A presunção política de ter de haver 
uma base universal para o feminismo, a ser 
encontrada numa identidade supostamente 
existente em diferentes culturas, acompanha 
frequentemente a ideia de que a opressão 
das mulheres possui uma forma singular de 
uma estrutura universal ou hegemônica da 
dominação patriarcal masculina. A noção de 
um patriarcado universal tem sido amplamente 
criticada em anos recentes, por seu fracasso 
em explicar os mecanismos da opressão de 
gênero nos contextos culturais concretos 
em que ela existe. Exatamente onde esses 
vários contextos foram consultados por essas 
teorias, eles o foram para encontrar “exemplos” 
ou “ilustrações” de um princípio universal 
pressuposto desde o ponto de partida. 
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De fato, essa suposta desunião é o que agrupa e gera 
mais empatia dentro do movimento, faz com que o movimento 
tenha cada vez mais adeptos, de todos os gêneros, propiciando 
o menor silenciamento de casos de violência contra as mulheres. 

2 AnÁlisE

Ao nos deparar com as revistas que integram nossos 
corpora de análise, percebemos que o período em que cada 
veículo está inscrito e publicou seus textos gera sentidos referentes 
aos mesmos. Mais do que isso, traz ao sujeito-leitor uma única 
possibilidade, com comprovações históricas que o justificam. 
Ou seja, uma historicidade. Esse conceito fica mais claro quando 
aplicado para essas instituições:

A historicidade das instituições pode ser vista 
como resultante de processos discursivos que 
se tornam aparentes através de práticas e/ou 
rituais sociais, por meio da circulação de seus 
produtos e dos sistemas de normas e leis que 
se estabelecem de acordo com o discurso 
institucional, moldando-se e transformando-
se, o que provoca um efeito universalizante de 
reconhecimento: em uma dada formação social 
as pessoas sabem ou deveriam saber o que é 
um jornal e uma igreja, entre outras instituições. 
Esse processo histórico de naturalização das 
instituições e dos sentidos funciona de modo 
a torná-las evidentes, legítimas e necessárias. 
(SANTOS NETO, 2015, p.37)

Essa naturalização de sentidos, a partir das condições 
de produção de cada um, traz também um peso de legitimidade 
para esses veículos, que conseguem, dessa forma, credibilizar 
o que falam e torná-la de um único sentido, passando ao seu 
espectador/leitor como uma única verdade.
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2.1 HISTORICIDADES 

A revista semanal IstoÉ surgiu em 1976, em uma parceria 
do empresário Domingo Alzugaray, o jornalista Luis Carta, ex-
diretor da revista realidade, e seu irmão Mino Carta, também 
fundador da revista Veja e Carta Capital. A IstoÉ foi criada em 
meio do governo militar de Geisel, quando começou a abertura 
política do Brasil, devido ao enfraquecimento dos militares, pela 
alta da inflação e também pelo assassinato de Vladimir Herzog. 

A revista semanal normalmente aborda assuntos 
factuais, sem um grande aprofundamento histórico, relevantes 
normalmente à política mundial e nacional. Outro fato importante 
para a construção da IstoÉ foi que a revista, em 2006, fechou 
parceria com o Grupo Time Inc. Pelo acordo, o conteúdo das 
revistas People, Fortune e Time passou a ser incluído em todas as 
revistas da IstoÉ, tendo seu público alvo, 

[...] Segundo pesquisa recente 42% dos leitores 
de Istoé são homens, enquanto as mulheres 
representam 58%, 40% dos leitores são casados 
e 70% tem curso superior completo, desses 
70% 30% já são pós graduados. A Istoé é uma 
revista relativamente elitizada,sendo assim 
75% dos leitores pertencem às classes A e B, 
30% assinam pelo menos 5 anos. A Istoé é uma 
revista que tem uma linguagem abrangente, 
dessa forma temos 60% dos leitores na faixa 
etária entre 21 e 52 anos, 29% tem até 19 anos e 
16% tem mais de 50 anos de idade (MEMORIAL 
DESCRITIVO REVISTA ISTOÉ, 2009).

Nosso segundo objeto de análise é a revista Época. 
Criada em 1998 pela Editora Globo, pertence ao conglomerado 
Globo de Comunicação. A revista, também semanal, é baseada 
na internacional Focus, com um design que valoriza imagens 
e gráficos. Além disso, a Época é uma revista de abordagem 
segmentada sobre interesses gerais, voltada principalmente ao 
público que acendia na época de sua criação, caracterizado como:
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[...] classe média, marcados pelos itens 
elencados na imagem referente ao orçamento 
familiar: restaurante, hospital, carro, escola, 
viagem e empregada. Além de elementos 
discursivos voltados à classe média, como o 
trecho porque a velha classe média é quem sofre 
mais... Na capa também temos acesso a uma 
conta mensal, onde no local em que deveriam 
constar valores monetários são substituídos 
por comentários satíricos sobre os orçamentos. 
(SANCHES; SOUZA, 2015, p.13)

A partir disso, iremos analisar as condições de produção 
de cada uma. Para podermos avaliar a historicidade de algo, 
precisamos levar em conta também, suas condições de produção:

[...] Em sentido estrito ela compreende as 
circunstâncias da enunciação, o aqui e o agora 
do dizer, o contexto imediato. No sentido 
lato, a situação compreende o contexto sócio-
histórico, ideológico, mais amplo [...]. O sujeito 
da análise de discurso não é o sujeito empírico, 
mas a posição sujeito projetada no discurso. 
Isto significa dizer que há em toda língua 
mecanismos de projeção que nos permitem 
passar da situação sujeito para a posição 
sujeito no discurso. Portanto não é o sujeito 
físico, empírico que funciona no discurso, mas 
a posição sujeito discursiva (ORLANDI, 2015, 
p.17).

As condições de produção não são apenas o contexto 
em que está inserido o fato, mas também leva em consideração 
as questões sociais, históricas, econômicas e, principalmente, 
ideológicas. Além disso, é preciso considerar também, a posição 
sujeito, ou seja de onde, de que hierarquia e de que papel, de 
quem está analisando, assim como de quem está sendo analisado. 

Com todos esses conceitos apresentados, podemos 
começar a análise das sequências discursivas de referência. A 
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matéria de primeiro de abril de 2016, de Sérgio Pardellas e Débora 
Bergamasco, Uma presidente fora de si, da revista IstoÉ, tem em 
sua base argumentos machistas e misóginos. O texto pouco cita a 
gestão política de Rousseff.

SDR 1
“Não é exclusividade de nosso tempo e nem de nossas cercanias que, na 
iminência de perder o poder, governantes ajam de maneira ensandecida e 
passam a negar a realidade. No século 18, o renomado psiquiatra britânico 
Francis Willis se especializou no acompanhamento de imperadores e 
mandatários que perderam o controle mental em momentos de crise 
política e chegou a desenvolver um método terapêutico composto por 
“remédios evacuantes” para tratar desses casos. Sua fórmula, no entanto, 
pouco resultado obteve com a paciente Maria Francisca Isabel Josefa Antónia 
Gertrudes Rita Joana de Bragança, que a história registra como “Maria I, 
a Louca”. Foi a primeira mulher a sentar-se no trono de Portugal e, por 
decorrência geopolítica, a primeira rainha do Brasil. O psiquiatra observou 
que os sintomas de sandice e de negação da realidade manifestados por maria I 
se agravaram na medida em que ela era colocada sob forte pressão”.

Analisando essa sequência discursiva de referência 
da IstoÉ, podemos perceber o apagamento de sentidos e a 
eliminação da polissemia. Nas publicações das matérias da Istoé 
houve apagamentos de sentidos quando o discurso pedagógico 
mostra - se fortemente presente. Percebemos autoritarismo na 
comparação, referindo-se à Maria I. O autor busca no imaginário 
dos seus leitores, a partir das memórias discursiva e de arquivo,  a 
ideia formada de que Maria I foi deposta de seu cargo, assumindo 
seu filho porque ela era considerada insana.

Maria I não foi nada mais do que uma governante do 
povo em Portugal, abrindo bibliotecas e escolas para o acesso 
do povo português. No Brasil, Maria I tinha o intuito de fazer o 
mesmo, além de ter o costume de andar na rua como uma simples 
cidadã, tendo relações simpáticas com seus escravos. Por isso, foi 
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deposta o mais rápido possível, apesar de alguns historiadores 
afirmarem que sua doença mental existiu, não existem vestígios 
do que realmente era, apenas afirmações de terceiros, e de seu 
próprio filho.

A comparação entre Maria I e Dilma Rousseff parece 
levar em conta uma fragilidade em doenças mentais. Afinal, em 
momento algum foi também confirmado o problema mental 
de Dilma. A comparação das duas volta-se sempre para o fato 
único de ter uma mulher - não entraremos aqui se competente 
ou não - em uma posição de máxima autoridade política. O que 
encontramos na matéria são inúmeras expressões articuladas 
das formas mais preconceituosas, exaltando a histeria de um 
ser feminino no poder.  Isto também se deve ao fato da própria 
construção do discurso jornalístico que traz essa memória, como 
já citado, de que a mulher não deve estar na política.

Olhando pelo viés feminista, não se trata só da gestão, 
a partir do momento em que se questiona a sanidade mental 
de uma mulher e não se questiona a de um homem na mesma 
situação, existe então o chamado gaslighting, que é uma forma 
de abuso psicológico no qual informações são distorcidas para 
fazer com que a vítima acabe questionando sua própria sanidade 
mental. E foi exatamente o que a revista fez, não que chegue até 
a Presidenta e ela questione sua sanidade mental, mas em uma 
posição de dominação com os leitores, a revista quis atingir não 
só a ela como a todos esses sujeitos leitores dessa forma, com o 
gaslighting.  

Na revista Época, a matéria do dia 20 de agosto de 2015, 
do jornalista João Luiz Vieira, não utilizou o gaslighting, mas sim a 
questão da sexualização da mulher como solução política. 

SDR 2
“Dilma, se fosse seu amigo lhe diria: erotize-se”.

No mundo do entretenimento, a mulher é utilizada de 
forma sexualizada, muitas vezes, objetificada. Nessa SDR2 o 
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jornalista usa desse artifício para falar da gestão da Presidenta 
Dilma. Ele diz que a impopularidade da presidenta é devida não 
ao seu mandato e sim por ela não ser sexualizada o suficiente. 
Os argumentos utilizados na matéria são de que para Dilma ser 
levada mais a sério, ou para ser mais defendida pelo povo no 
momento de crise, ela deveria ser mais sexy, pois dentro desse 
meio a aproximação de uma mulher com a população se dá pelo 
sexo. Isso também pode ser percebido na marca de linguagem 
da SDR, que carrega o sentido da erotização voltada para mulher, 
tentando transformar o local político assumido por uma mulher, 
para a ideia da mulher erotizada. 

conclusão

Ao término desta análise, como efeito de fecho, concluímos 
que ambas matérias utilizam-se da memória para produzir um 
apagamento e silenciamento de sentidos. Essa memória metálica 
propicia matérias referentes a homens em cargos no executivo 
e mulheres como suas esposas, fazendo com que seus leitores 
percebam, assim, sentidos limitados à mulher no poder. Em geral, 
à sombra do homem e não como protagonista.
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O DOMÍNIO DO CAPITALISMO NA PRODUÇÃO DA 
SUBJETIVIDADE CONTEMPORÂNEA

Clarinice Aparecida Paris1

Universidade do Sul de Santa Catarina 

As ForMAs DE conTrolE DA subjETiviDADE

Na obra A vertigem por um fio: Políticas da subjetividade 
contemporânea, Pelbart (2000, p. 23) dispõe que, diante das 
vertiginosas mudanças ocorridas na contemporaneidade, 
nossa subjetividade é afetada e modificada. Em relação a nossa 
existência, hoje vivemos como sobreviventes e já não mais 
pensamos, e “a Mão invisível do Mercado” é quem nos conduz, faz 
com que nos movimentamos tranquilamente entre os serviços e 
mercadorias, numa relação de aglomeramento entre o homem, o 
trabalho e o capital.  

Na contemporaneidade, o capitalismo se encontra no 
centro da produção da subjetividade, pois produz e mantém o 
domínio ideológico para sustentar a sociedade de consumo. 
Na teorização da filosofia contemporânea, em vez de se utilizar 
o termo: ideologia, Guattari (1986) prefere utilizar o termo: 
subjetivação ou produção de subjetividade, no sentido que a 
subjetividade é produzida maquinicamente e na medida em que 
o sujeito não tem consciência de como ela ocorre, por isso, o 
sujeito pode estar infantilizado ou alienado do quanto é afetado 
pelo processo de subjetivação capitalística, já que esse processo 
mantém o controle e o domínio para que haja a exploração do 
trabalho e a manutenção da sociedade de consumo.

Conforme Deleuze (2013, p. 219-220), saímos da “sociedade 
disciplinar” de um espaço de confinamento, para “as sociedades 
1  Formação em Psicologia e Psicanálise. Mestranda em Ciências da Linguagem - UNISUL. 
Participante do grupo de Pesquisa Psicanálise e Linguagem – Unisul.  Pesquisa desenvolvi-
da na área de Texto e Discurso. Contato: claripsipalestra@gmail.com
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de controle, que funcionam não mais por confinamento, mas 
por controle contínuo e comunicação instantânea.” A sociedade 
de controle surgiu devido à terceira revolução industrial, com 
a mudança tecnológica, e opera pela (DELEUZE, 2013, p. 227-
228) “informática e computadores” em que o capitalismo se 
direciona não mais para a “produção”, mas para o “produto”. 
Esta é uma “mutação no capitalismo” que passa a operar na 
“sobreprodução,” dirigindo-se para a “venda ou para o mercado”. 
Então, a sociedade atual de controle é permeada pelo consumo 
e conseqüentemente pelo endividamento do sujeito, de modo 
que transitamos do confinamento para o endividamento, como 
pontuou Deleuze: “o homem não é mais o homem confinado, mas 
o homem endividado.” Esta realidade não deixa de ser uma forma 
de aprisionamento do sujeito, à maneira que na perspectiva do 
capitalismo tardio, que é o atual, o próprio endividamento do 
sujeito poderia ser considerado uma mercadoria? Já que envolve 
a aplicação de juros e taxas elevadas, em que se obtém ganhos 
sobre a dívida? Este fato é um grande gerador de sofrimento para 
o sujeito contemporâneo, pois o mesmo, muitas vezes, apresenta 
dificuldade em sair do endividamento de forma independente, 
o que lhe gera o sentimento de aprisionamento que permanece 
inconsciente e aparece na forma de ansiedade ou angústia 
entre os diversos sintomas relacionados ao consumismo que se 
apresentam na contemporaneidade. 

Na atual sociedade de controle, ocorreu uma 
transformação (PELBART, 2000, p. 32-33) da sujeição para a 
servidão. Antes, no período da sujeição, o homem era sujeitado 
à máquina, o que se modificou para a servidão, onde a produção 
saiu das fábricas para o espaço doméstico, e a relação entre o 
homem e a máquina se tornou cada vez mais indistinta, se 
tornando uma “integração”, uma “indiferenciação”, sendo este o 
objetivo da “servidão maquínica” – uma “integração no capital,” 
em que o trabalhador se reconhece “como parte integrante do 
próprio capital.” Isto é percebido como uma “escravização” que 
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faz emergir “novas posições subjetivas.” E com o surgimento da 
“cibernética e da informática”, se constituiu um novo modo de 
relação do homem e a máquina, ou seja, a “automação crescente, 
bem como a informática, conjumina de um modo novo o homem 
e a máquina, e já não se trata de submeter o operário à máquina, 
mas de integrá-lo nela.” Pelbart cita o exemplo da televisão, 
que leva o expectador a se incorporar no espetáculo televisivo, 
como se esta máquina televisiva se diluísse no ambiente como 
parte integrante do ambiente e do próprio sujeito. Contudo, o 
capitalismo se expandiu para o amplo ambiente social, em “todos 
os pontos do espaço - tempo social.” E a própria vida do sujeito se 
tornou um espaço de consumo.

O capitalismo tardio situado por Jameson (1997) que 
ocorre neste tempo em que vivemos, é um terceiro estágio da 
evolução do capital, na sociedade de consumo em que a cultura 
está submergida na lógica da mercadoria que invadiu até o 
nosso inconsciente, que é dominado pelo poder midiático,  e vai 
transformando nossa cultura subjetiva para novos modos de 
ação, assim somos induzidos, invadidos em nossa subjetividade 
por esse estágio do capitalismo que se tornou multinacionalizado 
em nossos dias, e em decorrência disso há uma “modificação 
geral da própria cultura, no bojo de uma reestruturação do 
capitalismo tardio como sistema.” (JAMESON, 1997, p. 87). 
Jameson pontua que hoje a cultura se tornou algo material, mas, 
no entanto, a cultura sempre foi materialista, e conseguimos 
perceber essa materialização através da palavra media [mídia] 
que está relacionada à produção estética, com a tecnologia e a 
uma instituição social, e nesse sentido: “É justamente porque 
tivemos que aprender que a cultura hoje é uma questão de mídia 
que começamos a perceber que a cultura sempre foi assim e 
que as formas e gêneros mais antigos, até mesmo os exercícios 
espirituais [...] os pensamentos e as expressões, também eram, 
a seu modo, produtos da mídia.” (JAMESON, 1997, p. 92). Nesse 
sentido, Jameson acredita que havia um poder midiático, mesmo 
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através de outras tecnologias, que já produzia a subjetividade 
mesmo nos sistemas pré-capitalistas.

Em referência ao conceito de subjetividade, Pelbart 
(2000, p. 14) o denomina a um “termo aberto às forças que lhe 
forem dando sentido, e capazes, [...] de subverter inteiramente 
o seu sentido de origem – ou o de sujeito, do qual deriva.” Entre 
as várias consequências do investimento do capitalismo sobre a 
subjetividade, há dois efeitos bumerangues principais: que, em 
uma via, hoje há uma luta de classes e uma luta contra as formas 
de assujeitamento; numa outra via, a violência do capitalismo em 
moldar a subjetividade num todo, e que a subjetividade não está ali 
a priori, no sentido em que podemos compreender a subjetividade 
como produzida e modulada, e a partir disso,  Pelbart (2000, p. 
12) entende que a subjetividade pode ser “automodulável” e 
diante dos discursos contemporâneos, o autor argumenta sobre 
a importância da possibilidade de reinventar “novas formas de 
subjetividade” e nesse ponto caberia uma reflexão sobre como a 
subjetividade vem sendo imposta para criarmos novos modos de 
subjetivação. 

Frente aos fatores subjetivos que o capitalismo influencia, 
Guattari (1992, p. 14) entende que a subjetividade hoje se articula 
às tecnologias da informação e da comunicação e estas “operam 
no núcleo da subjetividade humana,” ou seja, na memória, na 
inteligência, na sensibilidade, nos afetos, até mesmo em nosso 
inconsciente. Nesse sentido, a subjetividade contemporânea 
está sendo influenciada e constituída de maneira inédita, já que 
existe uma heterogeneidade de componentes que produzem 
a subjetividade e esse processo se dá através da família, da 
educação, do meio ambiente, da religião, da arte, do esporte, da 
mídia, do cinema, dos signos. Na visão de Guattari (1990, p. 31), 
o capitalismo mundial integrado apresenta uma tendência em 
“descentrar os seus focos de poder das estruturas de produção 
de bens e de serviços para as estruturas produtoras de signos, 
de sintaxe e de subjetividade, por intermédio, especialmente, do 
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controle que exerce sobre a mídia, a publicidade, as sondagens, 
etc.” Este fato nos evidencia o quanto o capitalismo utiliza de 
meios tecnológicos e a midiatização para exercer seu domínio na 
formação da subjetividade contemporânea.

Numa leitura da subjetividade na atualidade realizada por 
Pelbart (2000, p.  20), a subjetividade é transformada pelo capital, 
ou seja, “a subjetividade não passa de um requisito do capital” e a 
“fluidificação da subjetividade” hoje se apresenta como uma forma 
de “gozo do capital” em que o capital tem o poder de se integrar 
à subjetividade e desse modo ocorre uma “desterritorialização 
violenta que o capitalismo impõe à subjetividade”, isso faz o capital 
invadir todos os limites. Assim, a subjetividade é desterritorializada 
pelo capital, entretanto, busca linhas de fuga em “novas políticas 
de subjetividade”: nos modos de “socialidade, de resistência e 
de implicação com o presente.” Haveria então possibilidade de 
transformar a subjetividade contemporânea contra essa forma 
de subjetivação? Até quando uma minoria social obterá o gozo 
do capital sobre a maioria oprimida que paga impostos e juros 
cada vez mais elevados e acaba se endividando e vivendo como 
sobreviventes? Esta realidade econômica e social em que vivemos 
denuncia o quanto somos invadidos e modulados em nossa 
própria subjetividade a favor dos interesses capitalísticos.

Segundo Walter Benjamin (2013, p. 21-22) em O 
capitalismo como religião, escrito em 1921, o capitalismo apresenta 
uma estrutura semelhante à “estrutura religiosa.” Neste ensaio, 
Benjamin fez uma crítica anticapitalista e compreendeu o 
capitalismo contendo traços da estrutura religiosa e entre esses 
traços se encontram: 1) a cultuação: em que Benjamin diz que “o 
capitalismo é uma religião puramente cultual, talvez a mais extrema 
que já existiu. Nele, todas as coisas só adquirem significado na 
relação imediata com o culto;” 2) A “duração permanente do culto”, 
ou seja, o capitalismo toma conta do tempo de forma generalizada; 
3) é um culto culpabilizador, o qual gera a consciência de culpa, 
tornando a culpa universal; 4) “Seu Deus precisa ser ocultado e 
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só pode ser invocado no zênite de sua culpabilização.” Assim, o 
poder dominante do capitalismo instiga o sujeito a sentir o mal-
estar e a causa desse sentimento fica na obscuridade, e somente 
quando o sujeito se encontra no limite do sofrimento, no ápice 
da própria culpabilidade, poderá se dar conta, mas isso não quer 
dizer que seja uma constância ou que realmente o sujeito toma 
consciência da origem do seu mal-estar e de quanto o poder do 
sistema capitalista afeta a sua subjetividade. 

Benjamin (2013, p. 22) diz que a teoria freudiana foi 
constituída “em moldes totalmente capitalistas,” que de modo 
sucinto se refere ao que “foi reprimido - a representação 
pecaminosa” assim, é um mal-estar que se instala por meio da culpa, 
e gera um sofrimento ao nível do inconsciente. Nessa perspectiva, 
Benjamin interpretou o capitalismo como uma religião movida 
de forma inteiramente cultual, e que se “desenvolveu como um 
parasita do cristianismo.” (BENJAMIN, 2013, p. 23-24). Enfim, 
Benjamin associa as preocupações e a angústia como próprias 
“da época capitalista,” e entende o capitalismo no sentido em que 
“uma condição tão sem saída é culpabilizadora.” Isso indica que 
a consciência de culpa é ocasionada pela “situação sem saída” 
que se constitui no capitalismo. Assim, vivemos num sistema que 
acaba nos aprisionando de forma constante e consequentemente 
é o gerador do nosso mal-estar, pois nos instiga a sentirmos culpa, 
quando não nos enquadramos aos seus padrões. O sentimento 
de culpa foi situado por Freud (1987 [1930]) como o que nos 
instiga uma autopunição, por termos que renunciar a satisfação 
da pulsão, a favor do modo de vida civilizada. Nesta fase do 
capitalismo tardio, Benjamin previu que o capitalismo seria como 
uma “nova forma de religião” e o “Mercado” seria o “novo Deus,” 
e quem não se incluiria nesta visão poderia ser “chamado de 
herege.” Isto torna evidente o poder que o capitalismo detém na 
produção da subjetividade. 

O capitalismo se tornou mundialmente integrado, 
abarcando a totalidade do planeta, onde não há um mundo 
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exterior ao capital, influenciando a nossa própria subjetividade 
e até mesmo nosso inconsciente, ao ponto em que o modo 
de vida em que vivemos se transformou numa “claustrofobia 
contemporânea” e num “mundo sem fora, é o capitalismo sem 
exterior, é o pensamento sem exterioridade.” (PELBART, 2000, p. 
57). Em vista dessa realidade, somos aprisionados pelo capitalismo, 
pois, não há como sair do sistema capitalista, no entanto, há 
como resistir ao sistema e ao discurso do capitalista, através de 
outros discursos, obtendo novas formas de percepção diante da 
exploração e do quanto somos invadidos em nossa subjetividade, 
e a partir disso transformar nossas ações diante do que nos afeta. 

1 AS NOVAS FIGURAS SUBJETIVAS PRODUZIDAS PELO 
cApiTAlisMo nEolibErAl

Hardt e Negri (2014, p. 15-16) investigaram as “formas 
dominantes de subjetividade produzidas no contexto da crise 
social e política” a partir de 2011 e classificaram quatro  “figuras 
subjetivas da crise neoliberal” (HARDT e NEGRI, 2014, p. 21). Essas 
“figuras subjetivas” se classificam pelas seguintes caracterizações: 
“o endividado (originado “pela hegemonia das finanças e dos 
bancos”) o mediatizado (criado pelo “controle das informações e 
redes de comunicação”) o securitarizado (construído pelo “regime 
de segurança e o estado generalizado de exceção”, que oprime 
e gera “medo” e necessidade de “proteção”) e o representado 
(forjado pela “corrupção da democracia” e uma figura vista como 
“despolitizada”) “todos os quais estão empobrecidos, com seus 
poderes relativos à ação social mascarada ou mistificados.”. Os 
autores acreditam que os movimentos de revolta e rebelião 
possam modificar essas subjetividades em “figuras de poder” 
para isso, e além dos movimentos para o alcance das lutas é 
fundamental a “participação democrática”. 

Essas novas formas de subjetividade surgiram devido ao 
“triunfo” e a “crise do neoliberalismo”, e são denominadas como: 
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“novas figuras de subjetividade.”(HARDT e NEGRI, 2014, p. 22). O 
sujeito endividado é “controlado pela dívida”. O efeito da dívida é 
induzir o sujeito a trabalhar arduamente ou a escolher qualquer 
trabalho, como uma “coação externa,” que transforma a culpa em 
uma forma de vida, e esta pode se tornar um pesadelo, pois  “A 
vida foi vendida ao inimigo.” E como consequência disso: “A dívida 
só é capaz de aprofundar o empobrecimento da sua vida e a 
despotencialização da sua subjetividade.” (HARDT e NEGRI, 2014, 
p. 23). Isto deslumbra o entendimento do quanto o endividamento 
faz parte do sofrimento do sujeito contemporâneo em que o 
mal-estar é oriundo das relações do sujeito sob o comando das 
garras do capitalismo e como dizem Hardt e Negri (2014, p. 25), 
hoje a “dívida” se tornou uma forma de “controle da exploração” e 
quanto mais endividado, mais o sujeito é explorado, por acreditar 
não prescindir ao trabalho e ter que trabalhar cada vez mais.

Frente a esta dolorosa realidade e ao sofrimento que 
sente o sujeito endividado, ele poderia obter linhas de fuga e 
resistir ao endividamento? Como isso se daria? Acredita-se que é 
possível o sujeito encontrar uma saída, porém, terá que expandir 
sua visão sobre como o sistema capitalista lhe priva a liberdade, 
tornando consciente o que permanece inconsciente: o não saber 
sobre si e sobre o sistema que o aprisiona precisa transmutar-se 
num: - eu compreendo porque isso ocorre comigo, e a partir deste 
saber transformar a sua relação com o consumo, e até mesmo 
sua forma de gozo com o consumo, resistindo seguir o padrão 
imposto, pois o mesmo lhe traz sofrimento. Compreende-se 
então, que a escuta psicanalítica através do discurso do analista é 
um dos caminhos possíveis de acesso para que o sujeito se depare 
com a falta e descubra que não são os objetos oferecidos pelo 
capitalismo o que realmente necessita, mas que é algo interno 
que precisa ser transformado para que tenha uma nova posição 
frente ao consumo. Desta maneira, o que pode ser proporcionado 
ao sujeito nesta condição é através do discurso do analista, que é 
o avesso do discurso do capitalista com bem situou Lacan (1992) e 
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por meio da escuta analítica se atinja uma transformação do gozo 
que gera sofrimento, em outra forma de gozo na vida do sujeito.

O sujeito contemporâneo caracterizado por Hardt e 
Negri (2014, p. 27-28) como mediatizado sofre pelo “excesso 
de informação, comunicação e expressão”. Além disso, hoje a 
mediatização é responsável por indistinguir o trabalho e a vida e o 
sujeito mediatizado é incluído e absorvido na internet e instigado 
a comunicar suas preferências, logo o sujeito mediatizado 
apresenta uma subjetividade que é  “constantemente absorvida 
em atenção.” (HARDT e NEGRI, 2014, p. 29). Ademais, a inteligência 
do sujeito mediatizado se torna despotencializada, porque esse 
sujeito “está pleno de informação morta” o que sufoca seu poder 
de “criar informação viva.” (HARDT e NEGRI, 2014, p. 30). Isto 
também leva ao cansaço pelo excesso de informação, no entanto, 
contrariamente à vida mediatizada que está envolta ao excesso 
e ao cansaço da informação, no entendimento de Han (2016), 
necessitamos do silêncio para que exista pensamento e reflexão 
e desenvolvamos uma conclusão, ou seja, um fechamento, um 
sentido de nossas ações e relações. Entretanto, como é possível 
o sujeito pensar se o mesmo não se der espaço de silêncio para 
que reflita? Percebe-se a importância dos limites entre os tempos 
da vida, dos limites na relação do sujeito com os dispositivos 
tecnológicos, pois os excessos é que repercutem no surgimento 
do mal-estar.

Já o sujeito securitizado é vigiado e mapeado por tecnologias 
de segurança em que “a vigilância total é cada vez mais a condição 
geral da sociedade.” (HARDT e NEGRI, 2014, p. 33-34). No regime 
de vigilância, o sujeito desempenha uma dupla funcionalidade: 
“vigia – vigiado”, tem medo dos poderes dominantes, ao ponto 
em que se desencadeia o “medo social generalizado.” (HARDT e 
NEGRI, 2014, p. 38-39).

No que diz respeito à subjetividade do sujeito representado, 
a representação é um obstáculo para a realização da democracia, 
ademais, “a figura do representado se junta com as figuras do 
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endividado, do mediatizado e do securitizado, e ao mesmo tempo 
condensa o resultado final de sua subordinação e corrupção.” 
(HARDT e NEGRI, 2014, p. 40). Ademais, a  “mídia dominante cria 
obstáculos [...] para a participação democrática e induz ao “medo 
do securitizado” principalmente através de notícias aterrorizantes 
(HARDT e NEGRI, 2014, p. 41). Isto desenvolve o adoecimento da 
sociedade, e no caso, como acreditam Hardt e Negri (2014, p. 
63), “A chave para uma sociedade saudável é pôr fim ao medo, e 
assim, criar liberdade e segurança reais.”, uma vez que o “poder 
não é capaz de sobreviver quando seus sujeitos se libertam do 
medo.”. Então, seria por isso que hoje ocorre constantemente 
nas mídias a massificação da cultura do medo? Dado que um 
povo sem medo seria um povo mais livre e saudável, e não teria 
necessidade do excesso de consumo em todos os âmbitos: 
drogas, medicamentos, vestuário, automóveis, alimentos, viagens 
que a cultura do espetáculo e do narcisismo incutem como sendo 
o que vai trazer a “felicidade,” as formalidades dos eventos sociais, 
enfim, desde o nascimento à morte do ser humano está envolvido 
com o consumo, porém, cabe a cada sujeito perceber os limites e 
os excessos diante da sua realidade de consumo.

 A crise do neoliberalismo no início do século XXI com 
seus protestos demonstra que “a crise não é só econômica, social 
e política, mas também constitucional.”(HARDT e NEGRI, 2014, p. 
64).  E “os processos constituintes são dispositivos de produção 
de subjetividade.” (HARDT e NEGRI, 2014, p. 66-67). Referente 
a esta produção de subjetividades, Hardt e Negri questionam: 
Por que a “insistência na produção das subjetividades? Por que 
não podemos ser simplesmente nós mesmos?” Se a produção 
de subjetividade requer uma organização política, os autores 
acreditam que “devemos criar uma multidão capaz de uma ação 
política e democrática e de uma autogestão do comum.” 
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2 O TRABALHO IMATERIAL / INTELECTUAL E SEUS EFEITOS NA 
subjETiviDADE

Segundo Pelbart (2000, p. 36), o trabalho imaterial 
tem efeitos sobre a “subjetividade humana” e a maneira 
com que consumimos hoje: as imagens, as informações, os 
conhecimentos, os serviços, moldam nossa subjetividade, de 
uma forma que desarranja os nossos desejos e afetos. Assim, 
passamos a consumir “formas de vida”: de ver, sentir, perceber, 
morar, vestir, entre outras, e além de afetar a nossa subjetividade 
a nossa forma de consumo dispende um efeito afetivo. O trabalho 
imaterial se equivale ao trabalho afetivo, pois movimenta os 
afetos, criando redes de relacionamentos, o que é uma tendência 
do “capitalismo atual.” Hoje a “produção de subjetividade” que 
envolve “relações intelectuais e valores afetivos,” passou a ser 
a prioridade no “processo produtivo.” Nesse sentido, o “capital 
é invasivo” e necessita que a “subjetividade” [...] funcione em 
rede, coletivamente, numa sinergia produtiva.” Desta forma, a 
“condição”, o “conteúdo”, o “resultado” do “trabalho imaterial” é: 
“a produção de subjetividade.” Isto ocorre num funcionamento 
em que a “produção de subjetividade atravessa tanto o processo 
de trabalho quanto o seu produto.” Sobre a subjetividade e o seu 
papel central em relação ao trabalho na contemporaneidade, 
pontua Pelbart (2000, p. 37): 

Mas é preciso insistir, a subjetividade não é algo 
abstrato, trata-se da vida, mais precisamente 
das formas de vida, das maneiras de sentir, de 
amar, de perceber, de imaginar, de sonhar, mas 
também habitar, de vestir-se, de se embelezar, 
de fruir, etc. Se é um fato que a produção 
de subjetividade está no cerne do trabalho 
contemporâneo, é a vida que aí está em jogo. 
O trabalho precisa da vida como nunca, e 
seu produto afeta a vida numa escala sem 
precedentes.
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Diante do exposto, a vida, as ações, os sentimentos e o 
trabalho (que é articulado ao sistema capitalista) afetam nossa 
subjetividade, e somente nas últimas décadas que ocorreu esta 
mutação em que os tempos: do trabalho, do lazer, do consumo, 
do estudo se mesclam num só tempo. Antes se tinha uma 
vida e um trabalho, agora ocorre uma “interpenetração entre 
vida e trabalho” à maneira que “o capital engoliu a vida” e “a 
própria subjetividade se tornou uma fonte de valorização” e se 
transformou num “capital insubstituível” que o trabalho imaterial 
desvelou (PELBART, 2000, p. 37-38). Hoje chegamos num patamar 
em que a sociedade de controle, dentro do sistema capitalista, 
não necessita mais das instituições disciplinares, pois o controle 
dos sujeitos ocorre de forma imediata, e o “capitalismo parece ter 
encontrado” uma “forma de soberania adequada” e em nenhum 
momento histórico tivemos “uma sociedade propriamente 
capitalista” e “uma sociedade de controle” como se evidencia hoje 
e isso “é imediatamente mundial.” (PELBART, 2000, p. 39). Em 
vista disso, percebe-se que a sociedade de controle aliada com o 
capitalismo se articulam numa parceria primorosa.

As transformações relacionadas ao mundo do trabalho 
e do capitalismo foram investigadas por Negri (2001, p. 10), que 
nos situa na passagem para o mundo pós-moderno inspirado 
em Espinosa, Marx, Foucault e Deleuze e o que apreendeu das 
lutas do operariado do século XX, desvendando o pensamento 
político contemporâneo. Para o autor, estamos no fim de 
uma guerra que cobriu todo o século XX. “Padecemos esse 
momento sem conseguirmos apreender interiormente a alegria 
da nova descoberta, e estamos confusos diante da potência do 
acontecimento assim como, introspectivamente atordoados com 
nosso esturpor.”. Na transição histórica do moderno ao pós-
moderno mudou também o sujeito, que conforme Negri (2001, p. 
11), o sujeito:
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Não é mais um corpo que pode ser posto a 
trabalhar, não é mais uma alma que pode 
viver independentemente de valores e paixões. 
Dessa vez é a alma que é posta a trabalhar, 
e o corpo, a máquina são seu suporte. Para 
produzir precisa-se cada vez menos de razão 
e sempre mais de afeto: não apenas as teorias 
e as práticas tecnológicas nos confirmam isso 
positivamente; negativamente também nos 
dizem as doutrinas psicológicas e as práticas 
psiquiátricas. Estamos então em meio a uma 
passagem de um mundo a outro. É cansativo: 
nosso corpo em geral não está à altura da alma 
e vice-versa. Quando trabalhamos, verificamos 
nossa tensão construtiva, nossa alma se cansa 
como um corpo [...] Não há liberdade suficiente 
para a alma, não há salário suficiente para o 
corpo, e por isso o trabalho (que é cada vez 
mais alma e cada vez mais sublima o corpo), 
nós o experimentamos como separação e 
exílio. É uma nova experiência de exploração a 
que vivemos.

Diante deste fato, Negri entende que há uma transformação 
em nossa experiência constituinte e em nossa experiência de 
exploração e nas relações entre essas experiências, nos sentimos 
desconfortáveis, e o corpo é utilizado como uma nova potência 
para produzir e quem se serve do corpo é o capitalismo e seus 
produtos. Esta apropriação capitalista é da ordem “dos cérebros 
e dos corpos”  (NEGRI, 2001, p. 12) . Para o autor (2001, p. 13), o 
desconforto e sofrimento em que vivemos encobrem um “rasgo 
histórico que considerado em si provoca apenas vertigem.” E isso 
recai para o sujeito em forma de sintomas que afligem o corpo e 
a mente na contemporaneidade.

Na transição do capitalismo moderno para o pós-
moderno, ocorreu uma transformação política em que o trabalho 
assalariado se tornou fundamental na produção das riquezas, 
no entanto o trabalho foi separado de sua potência política 
oriunda de trabalhadores organizados no interior das fábricas em 
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estruturas sindicais e políticas fortes. Concernente ao capital e a 
vida produtiva Negri (2001, p. 26) refere que “o mais importante 
capital fixo [...] está no cérebro das pessoas que trabalham: é a 
máquina-ferramenta que cada um de nós traz em si. É essa a 
novidade inteiramente essencial da vida produtiva, hoje.” Na 
metade do século XX, houve uma transição através da qual “o 
trabalho se emancipou”, tornou-se “imaterial” e “intelectual”, e 
independente da “disciplina de fábrica,” e este fato influenciou 
“uma revolução global, fundamental e radical da sociedade 
contemporânea capitalista.” (NEGRI, 2001, p. 27).  Nesse sentido, 
Negri entende que, uma vez que o trabalho se dividiu entre 
manual e intelectual, não é mais possível pelo capitalista “dominar 
unilateralmente a estrutura do processo de trabalho,” com isso 
surgiram “novas formas de subjetividade” e produziram-se novos 
meios de expressão. Segundo Negri (2001, p. 28-29), “a ferramenta 
de trabalho/cérebro se torna a maior potencialidade produtiva 
implantada hoje a fim de construir a riqueza.”. Assim, como a 
própria vida, o cérebro humano, é visto como “cérebro-máquina” 
e através dele produzimos e organizamos a vida no cerne do 
capitalismo, que juntamente com “as linguagens e os afetos” 
potencializam nossa principal ferramenta (cérebro/máquina – 
trabalho/ cérebro).

Na visão de Negri (2001, p. 21), “A vida é uma prisão quando 
não a construímos e quando o tempo da vida não é apreendido 
livremente”. Para o autor, isto não quer dizer que não possamos 
ser livres dentro de uma prisão ou que sejamos livres fora da 
prisão, principalmente em relação à vida dos trabalhadores, 
como pontuou Negri (2001, p. 88), que também considera a vida 
uma prisão pelo fato de que o “capital” apreendeu “completa e 
globalmente a vida. Não há mais um fora; então, não há mais 
vida livre, há apenas um dentro,” ou seja, Negri entende que o 
poder capitalista é semelhante a uma prisão, porém, Negri (2001, 
p. 93) argumenta que mesmo vivendo num “controle monolítico” 
e uma “prisão global e uma jaula destrutiva” em relação a este 
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ambiente é possível “transformá-lo exclusivamente de dentro, 
metamorfoseando a nós mesmos, tornando-nos quimeras e 
monstros, libertando-nos de todas as subjetivações capitalistas.” 
Segundo Negri (2001, p. 41), em nossa sociedade atual, vivemos 
na forma política chamada Império. “Toda sociedade capitalista 
precisa ser comandada: o Império é o comando exercido sobre 
a sociedade capitalista mundializada.”. E neste sistema, nosso 
“espaço e tempo da vida” se modificaram, e as “mercadorias, as 
linguagens, a produção e reprodução”, passaram para uma livre 
movimentação.

E no que diz respeito a essa unificação capitalística Pierre 
Lévy (1993, p. 194-195) refere que estamos na era do “planeta 
unificado, dos conflitos mundializados, do tempo acelerado, da 
informação desdobrada, das mídias triunfantes e da tecnociência 
multiforme e onipresente.”. Assim, a transformação sociotécnica 
era muito mais lenta nas sociedades do passado, porém, houve 
uma aceleração por volta dos dois a três últimos séculos, em que 
as técnicas passaram a coexistir “às formas de organização social, 
às instituições, às religiões, às representações em geral.” Foi 
através da técnica que o homem passou a se conectar ao universo, 
e em relação ao conhecimento e as tecnologias Lévy (1993, p. 
75) compreende que hoje “nenhum tipo de conhecimento, [...] 
é independente do uso de tecnologias intelectuais”. E para Lévy 
“muitos autores identificaram a técnica como uma das causas do 
mal contemporâneo, eles veem nela a fonte da decadência dos 
valores aos quais estavam ligados”. No entanto, Lévy entende que 
“a técnica é apenas uma dimensão, recortada pela mente”, que 
realiza as conexões físicas humanas com o universo, atribuindo a 
responsabilidade dos males que acometem hoje a humanidade, à 
coletividade humana.

Contudo, hoje a nossa sociedade de controle se configura 
com novas formas de produção e acumulação. Diante desta 
realidade  compreende-se que há uma coletividade subjetiva 
que é dominada, explorada e subordinada ao poder capitalístico, 
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no entanto, como já dito por Pelbart (2000), enquanto existe a 
vida é possível buscar uma transformação, através de alguma 
forma de ação,  por conseguinte, se o poder de ação existe, então  
se trata de transformar através da linguagem e dos sentidos, 
gerando uma quebra dos sentidos existentes para que advenha a 
transformação da realidade pela ação. No sentido de transformar 
os processos de subjetivação impostos, Guattari (1986) entende 
que é possível o sujeito não aceitar passivamente os processos 
impostos, não permitindo ser oprimido, mas criando uma nova 
forma de visão singularizada, de modo a não aceitar a imposição 
da subjetivação capitalística.
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CENAS FLORIANOPOLITANAS DAS ELEIÇÕES 
ESTADUAIS DE 1982 PELAS LENTES 

DE ELAINE BORGES

Isadora Muniz Vieira1

Universidade do Estado de Santa Catarina

A investigação que resulta no presente artigo é uma 
pequena parte da dissertação do curso de mestrado, ainda em 
andamento, no programa de pós-graduação em História do 
Tempo Presente na Universidade do Estado de Santa Catarina. 
O texto dissertativo que originou este artigo preocupa-se em 
compreender o jornalismo catarinense dos anos 1970, 1980 
e 1990 a partir da trajetória de vida da jornalista gaúcha Elaine 
Borges e os significados atribuídos por ela à Ilha de Santa Catarina 
num contexto de renovação jornalística e de investimentos em 
turismo na capital.       

Maria Elaine Alves Borges nasceu em 15 de julho de 
1944, no município de Rosário do Sul, na Região Fronteira do Rio 
Grande do Sul. Aos vinte anos, mudou-se para Porto Alegre, onde 
trabalhou como auxiliar de escritório e secretária antes de ser 
admitida pelo Diário de Notícias como repórter estagiária, em 1969, 
e posteriormente em O Globo, onde ficou como repórter até 1972. 
No mesmo ano, mudou-se para Florianópolis, onde teve breve 
passagem como repórter em O Estado. Na capital catarinense, 
foi repórter no Jornal de Santa catarina de 1972 a 1978, repórter 
regional do O Estado de S. paulo de 1978 a 1983. Na Agência RBS 
de Notícias, foi coordenadora política de 1985 a 1988. Apoiou o 
MOS, Movimento de Oposição Sindical, criado em 1982. Atuava na 
Comissão da Verdade, Memória e Justiça dos Jornalistas de Santa 
Catarina, até falecer em decorrência de problemas de saúde em 
1  Graduada em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), mestran-
da no Programa de Pós-Graduação em História do Tempo Presente da UDESC, na linha de 
pesquisa Linguagens e Identificações.
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2014. 
Devido à nossa proximidade e convivência, a própria 

Elaine Borges me mostrou em vida seu material produzido 
durante sua carreira jornalística. Após seu falecimento, parte do 
acervo da jornalista foi entregue a mim por pessoas próximas a 
ela, a fim de que o usasse como umas das fontes de pesquisa. O 
pequeno acervo é composto por documentos pessoais — carteira 
de identidade, carteira de trabalho, certidão de nascimento e óbito 
— dezenas de fitas k7, pen drives, cartões de memória, alguns 
recortes de jornal, alguns livros, e muitas fotografias reveladas. 
Distribuídos em quatro caixas, esses objetos demonstram que a 
jornalista arquivou fragmentos da sua vida pessoal e profissional, 
arrumando, desarrumando, classificando a sua própria maneira 
documentos que atestam sua existência no mundo. Não é possível, 
contudo, arquivar vidas em sua totalidade, então são realizados 
acordos cotidianos e manipulações da existência, a partir de 
omissões, rasuras e destaque a algumas partes (ARTIÈRES, 1998).

Além de vestígios de uma vida, os acervos pessoais se 
configuram como elementos que dão indícios de diferentes 
passados que podem ser analisados e interpretados a cada 
presente por pesquisadores que se debruçam sobre tais acervos. 
Os documentos de Elaine Borges não são limitados por eles 
mesmos, mas são suporte de conexão com o passado ou do 
arquivo para um outro contexto. Nesse sentido, o historiador 
faz um movimento de “leitura” do passado, agregando suas 
perspectivas do presente que está inserido, “presente que em si já é 
resultado de sucessivos fatos que aconteceram desde o momento 
da produção do documento até a sua chegada às mãos de quem 
vai analisá-lo” (BELLOTTO, 2004) e fazendo uso dos instrumentos 
analíticos e críticos próprios de sua profissão. Assim, o ato de 
debruçar-se sobre os itens de Elaine Borges permite trabalhar 
com diferentes passados. Por essa razão, Farge (2009) aponta 
que o arquivo é uma fenda que se abre no tecido dos dias e uma 
perspectiva discreta de fatos ocasionais. É a partir dos arquivos 
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que é possível ver, mesmo que por momentos efêmeros, certos 
instantes que fizeram parte da vida de personagens ordinários 
que nem sempre são considerados pelas pesquisas históricas. 

Farge (2009) afirma que o pesquisador não pode cair na 
ingenuidade e considerar tudo o que for encontrado num arquivo 
como o passado em si, definitivo em seus vestígios. Embora o 
“real” pareça estar ali presente de forma palpável no acervo da 
jornalista, sabe-se que nunca se atingirá o passado na sua forma 
essencial ao sentir, tocar e ler os vestígios contidos num arquivo. 
Para o trato com os muitos documentos presentes nas caixas de 
Elaine Borges, foi realizado um processo de seleção que acabou 
por configurar uma nova forma de escrever e, de acordo com os 
apontamentos de Farge (2009), resultou num arquivo novo, pois 
através de um jogo de escolhas “o arquivo é separado, pelo simples 
gesto de cópia ou de fotocópia. Pode-se separá-lo reunindo o 
mesmo, coletando ou, ao contrário, isolando, e tudo depende do 
objeto estudado” (FARGE, 2009). Em qualquer projeto, trabalhar 
em arquivos exige certas operações de triagem, de seleção de 
documentos mais pertinentes para o assunto. O ponto é saber 
distinguir o que deve ficar o que deve ser desconsiderado. Assim, 
para a escrita do presente artigo, a ideia inicial era trabalhar a 
partir da seleção de 20 fotografias, mas devido ao espaço limitado 
pelas páginas do artigo, após uma segunda seleção foram 
escolhidas 8 fotografias do acervo pessoal de Elaine Borges feitas 
pela própria jornalista, a partir do que Mauad (1996) afirmou a 
respeito da organização de um corpus fotográfico, que pode ser 
baseada num tema – morte, a criança, o casamento etc. — ou 
nas diversas agências de produção da imagem que disputam nos 
procedimentos de fabricação de sentido social, como a família, o 
Estado, a imprensa e a publicidade.  

As eleições estaduais em Santa Catarina em 1982, tema 
aglutinador das fotografias da jornalista neste artigo, foram a 
primeira experiência eleitoral do Partido dos Trabalhadores, que 
segundo Reis (2014) demonstrou muita força de vontade para 
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conquistar pela via do voto posições em assembleias e governos 
de Estado. O partido fundado em 1980 teve candidatos lançados 
para o cargo de governador na maioria dos Estados da Federação, 
e contava com um número expressivo de militantes que, por 
sua vez, se candidataram a funções a serem exercidas a níveis 
municipais, estaduais e federais.

Segundo o historiador, o saldo final das eleições de 1982 
não foram inexpressivos, embora o PT ainda fosse inexperiente 
e desprovido de recursos. O partido conseguiu eleger oito 
deputados federais, 12 estaduais e 117 vereadores na ocasião, 
e atingiu votações relevantes para os governos dos Estados, com 
destaque para a votação de Lula no governo do Estado de São 
Paulo, mesmo sendo vencido por André Franco Montoro, do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 

Tal resultado vai, em certa medida, na contramão 
do que objetivou o presidente João Figueiredo ao instaurar o 
pluripartidarismo através da Lei Orgânica dos Partidos, aprovada 
no Congresso Nacional em 1979. A ideia era dividir a oposição 
e garantir a vitória nas eleições de 1982 dos simpatizantes do 
regime militar, uma vez que os dissidentes da Aliança Renovadora 
Nacional iriam para um único novo partido chamado Partido 
Democrático Social, e os membros do então MDB se fragmentariam 
em diversas agremiações. 

Em Santa Catarina, o cenário eleitoral tinha como 
candidatos para governador do estado Esperidião Amin no PDS, 
Jaison Barreto pelo PMDB, Eurides Mescolotto pelo PT, Lígia 
Doutel de Andrade pelo PDT, e Osmar Cunha pelo PTB, sendo 
o primeiro vitorioso por 49,97% dos votos. Vale lembrar que à 
época era proibido coligações partidárias. Para senador, venceu 
Jorge Bornhausen também pelo PDS, contra Pedro Ivo Campos 
do PMDB, Valmir Martins do PT, Acácio Bernardes do PDT e João 
Caznok Filho do PTB.   

As fotografias produzidas por Elaine Borges são formas 
de expressões visuais incorporadas ao seu suporte e resultantes 



799

dos procedimentos tecnológicos que as materializaram. Uma 
fotografia original é, portanto, um objeto-imagem, é um utensílio 
no qual se pode detectar em sua materialidade os elementos 
técnicos típicos da época em que foi produzido. No caso 
das fotografias da jornalista, elas estão em suporte de papel 
Kodabromide F-3, da marca Kodak.  É um papel para fotografias 
preto e branco de contraste rápido e graduado, com uma base 
de fibra. Foi projetado para aplicações de fotografia comercial, 
industrial, profissional e de imprensa. Suas dimensões são 18 
x 24 cm. É evidente que, devido a sua reprodução no presente 
trabalho, tal materialidade está distorcida e portanto, não está 
fielmente representada. 

Em termos de expressão, as escolhas técnicas de Elaine 
Borges foram em certa medida ditadas por sua câmera — item 
ausente no seu acervo e portanto desconhecido — e pelo papel 
fotográfico, que deram às suas imagens tons de preto e branco, 
contraste específicos e iluminação um tanto limitada. Já suas 
escolhas estéticas são percebidas a partir do enquadramento 
e da composição, com foco nos manifestantes e nas pessoas 
presentes no comício, estando a cidade como pano de fundo ou 
cenário, formando o conteúdo das imagens. Embora a maioria 
das fotografias tenham um ângulo no nível dos olhos, a jornalista 
também fez uso de um ângulo baixo, como é o caso da figura X. 
Ela usou também sentidos verticais e horizontais, não escolhendo 
um em detrimento do outro. Todas essas escolhas não arbitrárias 
configuram a forma que a jornalista pensou ser a forma mais 
adequada de capturar o espaço de vivência, ou seja, o comício 
realizado no centro da cidade. 

Ainda que Elaine Borges tenha registrado a presença do 
candidato petista Eurides Mescolotto no comício, ela escolheu dar 
maior enfoque às pessoas ditas comuns, ordinárias, aos eleitores, 
trabalhadores simpatizantes do partido. Não voltou suas lentes 
aos candidatos nem fotografou palanques, mas sim pessoas 
levantando bandeiras, falando em megafones, manifestando 
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uma vontade política que no início dos anos 1980 configurava o 
processo de redemocratização no país. A partir da composição das 
fotografias da jornalista, pode-se presumir que a própria, ao dar 
destaque aos manifestantes, deixou implícito sua posição política: 
que a democracia é a política feita pelo povo e para o povo. Não 
fotografou as pessoas na rua de Florianópolis de cima, mas de 
frente, de lado, até mesmo de baixo, dando a elas proeminência 
e protagonismo. 

Figura 1 - Figura SEQ Figura \* ARABIC1: 
Manifestante petista, 1982. 

Fonte: Foto de Elaine Borges.



801

Figura 2 - Figura SEQ Figura \* ARABIC2: 
Eurides Mescolotto (à esq.) em roda de conversa,1982. 

Fonte: Foto de Elaine Borges.

Muitas transformações fizeram parte da história de 
Florianópolis na década de 1980, principalmente as que diziam 
respeito às tentativas das elites políticas e empresariais da capital 
de convertê-la numa metrópole cuja inspiração eram os centros 
mais considerados dinâmicos do Brasil. É na década de 1980 que 
a aumenta ainda mais o processo de verticalização, e é o período 
que a maioria da população passa a morar no núcleo urbano. 
Elaine Borges capturou um fragmento desse processo na cidade, 
ao registrar manifestantes na Rua Felipe Schmidt, já contando 
com a existência da Papelaria Progresso, onde o processo de 
verticalização já pode ser percebido. Destaque para os cartazes 
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do Partido dos Trabalhadores que repudiam fraudes eleitorais.

Figura 3 - Figura SEQ Figura \* ARABIC3: 
Manifestantes na Rua Felipe Schmidt, 1982. 

Fonte: Foto de Elaine Borges.

Dialogando com Le Goff, Mauad (1996) afirma que 
fotografia é simultaneamente  imagem/documento e imagem/
monumento. No primeiro caso ela serve como índice, como 
rastro de uma materialidade do passado, onde objetos, pessoas, 
lugares sinalizam certos elementos desse passado - condições 
de vida, moda, infraestrutura urbana ou rural, condições de 
trabalho etc. No segundo caso, a fotografia é um símbolo, aquilo 
que no passado foi estabelecido como a imagem a ser perenizada 
para o futuro, tal qual um monumento. Nessa perspectiva, todo 
documento é monumento. 
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Figura 4 - Homem e criança documentados e 
monumentalizados pela jornalista, 1982. 

Fonte: Foto de Elaine Borges.

Sobre os usos e ocupações dos espaços urbanos, 
Lefebvre (2001) afirma que o Estado  possibilita em certa medida 
a resolução de problemas próprios do meio urbano, como 
moradia e transporte, mas em contrapartida limita a participação 
das pessoas no processo de construção da  cidade que vivem. 
Contrário portanto a essa configuração administrativa do Estado, 
o autor torna política a produção social do espaço, levando em 
consideração a perspectiva de seus habitantes, fundamentando 
o direito à cidade na reinvidicação pelo direito de criar e usufruir 
plenamente o espaço social. Isso só ocorre quando a lógica 
dominante é confrontada de modo a prevalecer a apropriação do 
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espaço pelos cidadãos. Sua realização só pode acontecer quando, 
confrontando a lógica de dominação, prevalece a apropriação do 
espaço pelos cidadãos, apropriação essa que não diz respeito à 
propriedade privada, mas sim com seu uso, que deve ser coletivo. 
A foto seguinte mostra Beaco, figura conhecida na militância 
florianopolitana da época, fazendo uso do espaço urbano ao 
falar ao megafone enquanto conduz seu cavalo pela rua Tenente 
Silveira.

Figura 5 - Figura SEQ Figura \* ARABIC5: 
Beaco e seu cavalo, 1982.

Fonte: Foto de Elaine Borges.

Ainda na discussão dos usos do espaço urbano, é 
importante considerar o que pontuou Faccio (1997) a respeito das 
cidades pré-industriais brasileiras, que baseavam-se nos modelos 
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ibéricos para planejar a distribuição espacial das instituições 
urbanas, desde a colonização. Seguindo essa lógica a Igreja e o 
Estado, principais instituições de poder, ocupavam a praça central, 
que por sua vez era o ponto de origem dos núcleos urbanos da 
colônia. Atividades comerciais, financeiras e manufatureiras a 
circunscreviam. Inserida nesse modelo ibérico está a praça XV de 
Novembro no centro histórico de Florianópolis, se configurando 
como praça central, que desde a colônia foi um dos componentes 
consolidantes na estruturação do espaço urbano. Nesse sentido, 
na praça central da antiga Vila de Nossa Senhora do Desterro foi 
erguida a Igreja Matriz, com os prédios das instituições públicas 
dispostos ao longo de suas laterais. A centralidade conferida 
e exercida pela praça da vila de Desterro, nos séculos VXIII e 
XIX, permaneceu forte e aglutinadora de forças políticas até a 
contemporaneidade, por concentrar as sedes do aparelho do 
Estado Colonial, Imperial e Republicano mais importantes. Assim, 
a jornalista assinalou o uso político do centro de Florianópolis ao 
escolher fotografar homens tocando instrumentos de percussão 
e portando bandeiras próximos a praça.
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Figura 6 - Figura SEQ Figura \* ARABIC6: 
Manifestantes próximos a Praça XV deNovembro, 1982. 

Fonte: Foto de Elaine Borges.

De acordo com Kossoy (2001), toda fotografia configura 
em seu conteúdo uma interrupção do tempo e, portanto, da 
vida. Nesse sentido, os fragmento selecionados do encontro 
político no centro de Florianópolis, a partir do instante em que 
foram registrados por Elaine Borges, permanecem eternamente 
interrompidos e isolados na bidimensão da superfície do papel 
Kodabromide.
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Figura 7 - Figura SEQ Figura \* ARABIC7: 
Populares assistem o comício, 1982. 

Fonte: Foto de Elaine Borges.

O fator da interrupção do tempo encaminha para uma 
outra discussão importante. Embora se possa ter a sensação 
de congelamento e captura total de um determinado momento 
passado, a fotografia não se qualifica como um “espelho do 
real”, como se acreditava no final do século XIX pela imprensa 
e pelo senso comum, tampouco é a “transformação do real” 
compreendida como sua abreviação e deformação, como já foi 
pontuada a não neutralidade da mensagem fotográfica no século 
XX. A fotografia, segundo Dubois (1993), é um indicador que 
mantém um elo físico com o seu referente.

Nesse sentido, Kossoy (2001) também aponta para a 
função de “filtro cultural” desempenhado pelo fotógrafo que 
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acaba dando os contornos do resultado final desde a da seleção 
do fragmento até sua materialização iconográfica. Assim, o 
testemunho que é o registro fotográfico de Elaine Borges é obtido 
a partir de sua a mediação criativa, de forma que testemunho e 
criação são elementos de um binômio inseparável que qualifica 
os conteúdos das fotografias. Não é, contudo, um testemunho 
fidedigno da realidade, mas dotado da subjetividade e escolhas 
da fotógrafa. Por isso, não importa a temática capturada pelas 
imagens fotográficas, esta também pontuará a visão de mundo 
de quem pressiona o botão da máquina. 

Figura 8 - Figura SEQ Figura \* ARABIC8: 
Fusca passa por manifestantes, 1982. 

Fonte: Foto de Elaine Borges.
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Assim sendo, as fotografias de Elaine Borges servem 
como um duplo testemunho: por aquilo que elas exibem do 
fragmento do passado capturado, e por aquilo que nos informa 
acerca dela mesma. Para além das cenas no centro da cidade, as 
fotografias sinalizam parte da trajetória profissional da jornalista, 
que trabalhou como editora política e percorria a temática em 
vários momentos de sua carreira.

Portanto, segundo Kossoy (2001), todas as fotografias 
são uma forma de testemunho produzidos por um filtro cultural, 
na mesma medida que é um elemento criativo baseado num 
visível fotográfico, de forma que “toda fotografia representa o 
testemunho de uma criação. Por outro lado, ela representará 
sempre a criação de um testemunho” (KOSSOI, 2001, p. 50).

Rousso (2016) afirma que a História do Tempo Presente 
se caracteriza primordialmente por tensões entre história e 
memória, entre o conhecimento e a experiência, entre a distância 
e a proximidade temporal, entre a objetividade e a subjetividade, 
entre o pesquisador e a testemunha. Na qualidade de testemunha, 
Elaine Borges presenciou as movimentações políticas que 
ocorreram no centro da capital catarinense em 1982, e registrou 
sua presença através de suas fotografias. De uma maneira geral, 
quando faz referência a uma fotografia no senso comum, na 
verdade refere-se à sua expressão, ou seja, à imagem, ao assunto 
que ela representa. Indo além de um documento que registra o 
passado, a fotografia é um vestígio que possibilita o conhecimento 
do fotógrafo e da sua tecnologia que tornou possível a criação da 
imagem.

Por fim, vale lembrar o que defendeu Mauad (1996) ao 
dizer que toda a imagem é histórica. Como todas as fotografas, as 
que foram produzidas por Elaine Borges carregam consigo uma 
história. Se deparar com fotografias do passado e questionar 
sobre suas trajetórias é localizá-las em três situações precisas 
que delimitam sua existência. A primeira situação consiste na  
intenção para que elas existissem, podendo ter surgido da própria 
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jornalista que se viu instigada a registrar a movimentação no 
centro da cidade, ou de um terceiro que a delegou para a tarefa. 
Esta última é bastante provável, visto que à época Elaine Borges 
já trabalhava como correspondente do Estadão. Por motivações 
pessoais ou profissionais, fato é que o registro foi feito, dando 
origem à sua materialização numa segunda situação. A terceira 
circunstância está relacionada com os caminhos que tais 
fotografias percorreram, com as mãos que as manusearam, com 
os olhos que a viram, com os álbuns que as guardaram, e com 
as mãos que a armazenaram. Aqui, o conteúdo das fotografias 
se manteve inalterado, o tempo foi congelado. A cidade e seus 
habitantes seguem paralisados, com o movimento das bandeiras 
fixos no ar. Apenas envelheceu o papel fotográfico. As imagens 
fotográficas de autoria de Elaine Borges permitem presentificar 
uma representação de uma parte do passado Florianopolitano 
do início da década de 1980. Passado esse que já foi memória 
presente da própria jornalista que a possuía, a guardava e 
colecionava como relíquias, lembranças ou testemunhos, e num 
constante processo de vir a ser readquire o seu elemento de 
presente, em novos lugares, contextos e funções, como é o caso 
do presente artigo. 
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O DISCURSO DE ÓDIO NA DEMOCRACIA 
BRASILEIRA: UMA ANáLISE DISCURSIVA DO 

PROCESSO DE REJEIÇÃO E DE DESTITUIÇÃO DA 
PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF

Mariana Jantsch de Souza1 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Sul-rio-grandense 

inTroDução

Este texto apresenta uma visão panorâmica da tese de 
doutorado da autora, de igual título, defendida em novembro de 
2017 e já publicada sob a forma de artigo em alguns periódicos. 
Em essência, essa pesquisa propõe pensar a prática democrática 
brasileira, o modo como nós, brasileiros, vivemos a/em democracia 
a partir do discurso, considerado como parte do funcionamento 
social geral (Orlandi). Pensamos como os valores (e direitos) 
liberdade e igualdade circulam socialmente e como funcionam em 
meio a discursos de ódio e discursos de resistência. Centramo-nos 
em práticas discursivas que põem em questão o papel e a função 
do outro no processo democrático. 

Para tanto, detemo-nos em algumas questões norteadoras 
do labor analítico: Como foi discursivizado o resultado da eleição 
presidencial de 2014?; Como foi discursivizado o movimento 
de rejeição à Presidenta eleita? E como foi discursivizado 
o movimento de resistência a essa rejeição?; Como foram 
discursivizadas as designações golpe, impeachment e tchau 
querida? Como funcionaram nos discursos em pauta?; Como 
os direitos fundamentais de liberdade e igualdade funcionam 
1  Pesquisa a violência materializada na linguagem, especialmente em discursos de ódio, 
conforme definição estabelecida em sua pesquisa de doutoramento. Doutora (UCPel, 
2017) e mestre em Letras (UFPel, 2011). Atualmente, é professora no IFSul, campus Venân-
cio Aires.
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nessas práticas? Como circulam socialmente?; Que concepção de 
democracia perpassa essas discursividades que põem em jogo 
os valores de liberdade e igualdade num contexto de eleições 
presidenciais?; Liberdade e igualdade, nas práticas discursivas 
observadas, mostram-se como escudos para a manifestação e/ou 
incitação de preconceitos e de um discurso de ódio?

Nesta pesquisa, então, buscamos descrever e 
compreender práticas discursivas que põem em movimento os 
valores de liberdade e igualdade no que estamos entendendo (e 
designando) como processo político, jurídico e social de rejeição e de 
destituição da Presidenta Dilma Rousseff. Nos interessam discursos 
que materializam esse processo e as respectivas reações a 
partir do recorte cronologicamente organizado entre outubro 
de 2014 e agosto de 2016. Constituem balizas dessa cronologia 
dois acontecimentos históricos que clamavam por discurso: a 
reeleição de Dilma em 26 de outubro de 2014 e a destituição da 
Presidenta em 31 de agosto de 2016. Todos os enunciados que 
compõem nosso corpus foram , foram todas coletadas nas redes 
sociais pelo sítio eletrônico Notícias Terra2 e disponibilizadas como 
cobertura instantânea da repercussão da eleição presidencial, 
em especial nas redes sociais, logo após a divulgação, pelo 
TSE, do resultado oficial do pleito. Esse veículo de comunicação 
virtual (Notícias Terra) foi escolhido para a coleta de material e 
formação de nosso arquivo em razão da forma como apresentou 
a repercussão do resultado eleitoral. As publicações sobre esse 
acontecimento foram selecionadas conforme o Trending Topic do 
Twitter no Brasil e as hashtags utilizadas. Não havia qualquer texto 
comentado ou orientando o leitor ou a leitura acerca do material 
retirado daquela rede social e disponibilizado no Notícias Terra. 
Vale salientar que os enunciados utilizados nesta pesquisa foram 
colhidos na internet, de modo que estão num espaço (virtual) de 
domínio público, ou seja, de livre acesso
2 Fonte: <http://noticias.terra.com.br/eleicoes/nordestinos-sao-hostilizados-apos-vito-
ria-de-dilma-rousseff,aa13fc86bd059410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html>. Acesso em: 
27 out. 2014.

http://noticias.terra.com.br/eleicoes/nordestinos-sao-hostilizados-apos-vitoria-de-dilma-rousseff,aa13fc86bd059410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/eleicoes/nordestinos-sao-hostilizados-apos-vitoria-de-dilma-rousseff,aa13fc86bd059410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
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1 DAs noçõEs FunDAnTEs
 
Inicialmente, é necessário explicitar as formações 

discursivas (FDs) com as quais trabalhamos. A FD1 é representativa 
de um discurso de não aceitação da diferença, posicionando-
se contra a reeleição de Dilma Rousseff e contra seus supostos 
eleitores. É nomeada como FD anti-Dilma. Realiza movimentos de 
rejeição e destituição. De outra lado, a FD2 é representativa de um 
discurso favorável a sua reeleição e de não aceitação de práticas 
discursivas inscritas no âmbito da FD1. Nomeada como FD pró-
Dilma. Realiza movimentos de resistência. Estamos tomando os 
saberes dessas duas redes discursivas apenas em relação aos 
movimentos de rejeição e de destituição produzidos no âmbito 
da FD1 e em relação aos movimentos de resistência produzidos 
no âmbito da FD2. Esse é nosso recorte de análise.

Para realizarmos esse percurso analítico, tratamos da 
noção de democracia, seus pressupostos e fundamentos, caminho 
que nos leva a pensar os direitos fundamentais de liberdade e de 
igualdade. Entendemos que a democracia é “caracterizada por um 
conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem 
quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais 
procedimentos” (Bobbio, 2002, p. 30). Além de um valor-fim é 
“um meio e instrumento de realização de valores essenciais de 
convivência humana, que se traduzem basicamente nos direitos 
fundamentais do homem” (SILVA, 1999, 123-4).

Para Touraine (1998), esse aparato democrático “nos 
convida a vivermos juntos com nossas diferenças”, por isso 
“para uma democracia, a recusa do outro e o irracionalismo são 
perigosos, igualmente mortais”. A partir disso, compreendemos a 
centralidade dos direitos fundamentais no sistema democrático: 
Liberdade e igualdade são pressupostos básicos ao regular 
desenvolvimento do processo democrático. Há democracia 
porque os cidadãos são livres para exercer seu poder democrático 
de participar das decisões (que são necessariamente coletivas) e 
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cada um tem igual poder de influir no processo. 
Surge em nossa pesquisa outra noção que se tornou 

fundante das reflexões desenvolvidas: o discurso de ódio. Nesses 
processos discursivos o contato com outro instaura-se pelo viés 
do confronto e disso resulta a aversão à diferença. O outro surge 
como alvo e não como interlocutor.  Observa-se um excesso de 
liberdade de expressão, que passa a ser entendido como discurso 
de ódio porque é um transbordar, exceder os limites da expressão 
do pensamento, das opiniões; trata-se de entrar na zona da 
ofensa, da intolerância, incitando a violência, a discriminação e o 
ódio (BRUGGER; SARMENTO).

O grupo alvo da intolerância é significado, nesse discurso, 
como inimigo comum. Por esse caminho, observamos a extensão 
e gravidade da questão do discurso de ódio, que põe em ação a 
desvalorização do outro e de sua dignidade. Em nosso sistema 
constitucional, a dignidade é considerada ‘o princípio dos 
princípios’ e surge na CF88 como um dos fundamentos de nossa 
República:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:
[...]
III - a dignidade da pessoa humana;

A dignidade humana está posta, em nossa ordem jurídica, 
como valor central. Com isso, todo sistema jurídico é orientado 
para a promoção e proteção da pessoa, sendo a dignidade 
significada juridicamente como um “princípio profundamente 
humanista, baseado na valorização da pessoa e comprometido 
com a garantia dos seus direitos básicos contra todas as formas 
de injustiça e opressão” (SARMENTO, 2016, p. 15). Assim, o 
respeito à dignidade surge como principal argumento capaz de 
coibir discursos de ódio e impedir que a liberdade de expressão 
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funcione como mecanismo de proteção às injustiças e violências 
que esses discursos põem em movimento. 

No âmbito da linguagem, compreendemos o discurso 
de ódio como violência simbólica. Entendemos essa noção tal 
como propõe Slavoj Žižek (2014, p. 17): “uma forma ainda mais 
fundamental de violência que pertence à linguagem enquanto tal, 
à imposição de um certo universo de sentido”.

A violência simbólica opera no âmbito ideológico: 
encarna-se na linguagem para impor a reprodução das relações 
de dominação/subordinação. O discurso de ódio, ao sustentar-se 
na dicotomia superior/inferior, trabalha impondo e/ou lembrando 
o lugar de cada um na estrutura social; baseia-se na naturalização 
dessa relação dicotômica e dessa determinação de lugares. 
Atua perpetuando relações sócio-históricas de desigualdade-
subordinação a partir da face mais intolerante que a dominação 
ideológica pode assumir. 

2 Do Discurso DA FD1

A discursividade da FD1 se caracteriza como discurso 
de ódio porque, ao significar os nordestinos como culpados 
pelo resultado da eleição presidencial, instiga a intolerância e a 
discriminação contra esse grupo de eleitores, buscando excluí-
los da nação e bani-los da fruição dos direitos de liberdade 
e de igualdade. Com esse funcionamento, e observando as 
regularidades desse discurso, entendemos que a violência contra 
o sujeito nordestino materializada no discurso da FD1 instaura 
um processo de violências que se inicia com a culpabilização 
desse sujeito, passa pela sua punição e tem como desfecho a 
imposição de uma ‘solução’ para o conflito: dividir o Brasil.  É o 
que pretendemos ilustrar com o quadro abaixo:
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Quadro 1 - Do processo de violências e seus movimentos
Processo de violências contra o sujeito nordestino no discurso da FD1

Movimento 1  -  Culpabilização sd 1, sd 2, sd 3, sd 4, sd 5

Movimento 2  -  Punição sd 6, sd 7, sd 8, sd 9

Movimento 3 - Imposição de uma solução para 
o conflito sd 10, sd 11, sd 12

 Fonte: elaborado pela autora.

Na culpabilização do outro, temos as seguintes sequências 
discursivas

sd 1 -  [...] NOrDESTINOS FDp !!! POVO BURRO [...]
sd 2 - [...] desgraçados são o câncer do país! [...] 
sd 3 - [...] nordestinos malditos [...] 
sd 4 - Nordestinos irão morrer na seca e burrice 
mesmoooo!!!!!!!
sd 5 - [...] Bando de fdp que destruíram nosso 
país e a economia por migalhas! 

Nesse primeiro movimento de violência contra os 
nordestinos, o discurso da FD1 se ocupa, principalmente, de 
identificar e caracterizar esse sujeito indesejado para apresentá-
lo como alvo de violências, de ódio. Tal se realiza a partir de um 
processo de adjetivação do outro, que funciona para desqualificá-
lo, marcando a superioridade do sujeito enunciador e assentando 
a culpabilização do sujeito nordestino nessa caracterização 
negativa.

A partir desse funcionamento dos adjetivos, o sujeito 
nordestino é vinculado a uma gama de características negativas 
que o identificam e o significam como um sujeito ruim por 
natureza. 

No segundo movimento, temos sequências discursivas 
como as seguintes:

sd 6 - Desejo do fundo do coração que sejam tomados 
pela desnutrição, que seus bebês nasçam acéfalos, que suas 
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crianças tenham doenças que os médicos cubanos não consigam 
tratar, que o ebola chegue no Brasil pelo Nordeste e mate a todos! 
Só outra arca de Noé pra dar jeito!

sd 7 - Mata esses nordestino fdp 
sd 8 - [...] jogo fogo
sd 9 - [...] cair um meteoro aí e matar todos numa vez só... 

vsf... merda de povo idiota

Aqui, instaura-se um movimento punitivo a partir da 
culpabilização já consolidada. Está estabelecido que o sujeito 
nordestino é culpado, é incapaz e prejudicou o Brasil e, em razão 
disso, deve ser punido. Todas as punições impostas nesse discurso 
convergem para o mesmo desfecho: a aniquilação do outro que 
não partilha das mesmas filiações do sujeito enunciador. A mais 
extrema e definitiva das punições que existe na humanidade e 
deve se realizar de modo cruel, como um suplício infligido ao outro. 
Observamos um efeito de distanciamento em relação ao sujeito 
do discurso da FD1 e a punição que seu discurso materializa. Há, 
ainda, a produção de efeitos em cascata, pois há destinatários 
sucessivos: o nordestino, o sujeito que não partilha das mesmas 
filiações discursivas do sujeito enunciador, a Presidenta Dilma e a 
própria democracia.

Por último, observamos um movimento de imposição de 
uma solução para o conflito, o qual é materializado nas seguintes 
sequências discursivas:

sd 10 - O negócio é dividir o Brasil em 2... Dilma 
para o norte, nordeste e centro oeste...e Aécio 
para Sul e Sudeste... seria muito justo ... cada 
um ter o presidente que merece
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sd 11

sd 12

O conflito em si já não pode mais ser solucionado, uma 
vez que o sujeito nordestino é significado como “caso perdido”. Já 
foi declarado culpado, já foi punido, mas isso não é o suficiente.  O 
sujeito nordestino não tem possibilidade de redenção, porque sua 
caracterização negativa é sua própria condição de existência. O 
único meio de evitar que o funcionamento democrático prejudique 
a FD1, é excluir o outro, é instaurar uma democracia apenas para 
os saberes dessa rede discursiva, banindo as diferenças.

É desse modo que se constrói a relação hierarquizada 
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entre o eu e o outro. Essa forma de relação com o outro é 
subjacente ao discurso de ódio, que se produz num regime de 
repetibilidade de saberes que significam o outro como inferior 
e, pela repetição, atuam na estabilização das relações sociais 
de dominação, fazendo funcionar a ideologia dominante. Esse 
modo de significação do antagonismo em pauta consolida, neste 
imaginário, o Brasil e os brasileiros da FD1 e o Brasil e os brasileiros 
da FD2, de modo homogeneizante. Assim, emerge o ódio dirigido 
ao eleitor nordestino, o qual acaba produzindo um outro efeito de 
sentido: o ódio ao próprio regime democrático. 

3 Do Discurso DA FD2

A repercussão negativa do resultado eleitoral e a rejeição 
à Dilma e a seus eleitores, observadas no âmbito do discurso da 
FD1, fez surgir um movimento de RESISTÊNCIA. Nesse contexto, 
surgem as práticas discursivas da FD2, como uma reação, uma 
resposta que busca fazer frente ao discurso da FD1, procurando 
desqualificá-lo. Dessa forma, a compreensão do discurso da FD2 
pressupõe o conhecimento dos saberes da FD1, sobretudo, da 
posição-sujeito 1, conforme observamos em nossas análises.

A resistência no/pelo discurso configura-se como a 
instauração de movimentos discursivos contrários aos sentidos 
dominantes. Movimentos de ruptura, de desregularização, 
de contra identificação, de desidentificação, movimentos que 
tomam os sentidos vigentes e os fazem funcionar a partir do eixo 
polissêmico da linguagem, retirando-os do âmbito da reprodução 
do discurso da dominação.

Nesse caminho, observando as regularidades do discurso 
em análise, passamos o descrever e compreender o funcionamento 
da refutação no discurso da FD2 a partir das seguintes sequências 
discursivas:

sd 13 - Seus bunda, não tem vencedores e 
perdedores! Teu time é o Brasil! Se não tem o 
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técnico que tu queria tu para de torcer?
sd 14 - Vendo os eleitores do Aecinho xingando 
nordestino e grato por esse tipo de pensamento 
não governar o país. THE CHORO IS FREE
sd 15 - Lógica coxinha: denegrir os nordestinos 
é liberdade de expressão. Dizer que o eleitorado 
de são paulo é burro: fascismo nazista petralha

Contradiscurso que busca desconstruir os efeitos de 
sentido que sustentam os saberes que lhe são antagônicos. 
A relação de interlocução - para compreender o que é objeto 
de refutação, de discordância, de desconstrução no processo 
discursivo da FD2, é imprescindível conhecer o que circulou no 
discurso da FD antagônica. 

Como a desconstrução se materializa no discurso da 
FD2: ironia, analogia com o universo do futebol, agressividade, 
negação... Rechaçar as manifestações extremistas produzidas 
no âmbito da FD1. Com isso, são trabalhadas as incoerências e 
fragilidades dos efeitos que sustentam as práticas discursivas 
da FD1: o tratamento expiatório dados aos nordestinos e a 
segregação do Brasil e dos brasileiros.

Resistir é insistir na vitória de Dilma. É repetir que quem 
venceu foi ela e repetir quem são os derrotados. A repetição 
funciona como forma de sustentar a legitimidade do resultado da 
eleição, do governo e, portanto, da Presidenta. 

Ao constituir-se como contradiscurso, atua na direção 
de valorização da ordem posta e dos direitos que a estruturam. 
Contudo, por vezes, o faz em tom irônico como um escárnio do 
vencedor sobre o perdedor. E, assim, funciona de modo agressivo 
na desconstrução do discurso adverso. 

Subjaz a esse discurso aparentemente não agressivo 
uma ironia dirigida à FD1, ao seu sujeito enunciador. É uma ironia 
dirigida ao outro por não compartilhar a mesma posição de dizer, 
por não se inserir no âmbito discursivo da FD2, o que mostra a não 
aceitação do outro também no âmbito da FD2, mas que, no nosso 
ponto de vista, não atinge níveis de ódio, apenas um acirramento 
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do antagonismo discursivizado. 
Observemos a última sequência discursiva que compõe 

nosso corpus:

sd 21 

O discurso-outro é incorporado ao discurso da FD2, seja 
para ser refutado, seja para ser atacado. Observamos o discurso 
da FD1 emergir ao ser evocado o efeito de hostilização que 
produz em relação à parcela da população brasileira designada 
como “nordestinos”; o efeito antidemocrático; o efeito de 
homogeneização. O sujeito-enunciador da FD2 retoma dizeres 
antagônicos para desconstruí-los.  Funciona como glosas do 
discurso-outro porque reformulam esses dizeres para desconstruí-
los. Mobilizam o enunciado-fonte para construir novos (e opostos) 
efeitos de sentido a partir dele. Observamos, também, a presença 
de enunciados divididos.

A FD2 produz um discurso agressivo que não consegue 
desfazer a dicotomia nós/eles, mantendo a polarização do 
Brasil e dos brasileiros. Continua, pois, discursivizando a relação 
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antagônica em termos binários e maniqueístas, uma vez que em 
um mapa está “a verdade” sobre o Brasil e os brasileiros e no 
outro a ilusão, a distorção. Mas não chega a instaurar um discurso 
de ódio ao outro.

4 DA (RE)ATUALIZAçãO DA VIOLêNCIA SIMBóLICA NO 
PROCESSO ELEITORAL DE 2018

Na eleição presidencial do ano corrente, 2018, o resultado 
do primeiro turno motivou a retomada do discurso de intolerância 
à diferença, ao outro que não partilha das mesmas filiações 
político-ideológicas do sujeito enunciador. Neste panorama que 
surge como um déjà vu, continuamos a pensar nas duas FDs 
configuradas a partir do cenário político de 2014. Contudo, há 
algumas diferenças a serem ressaltadas: a FD1 agora pode ser 
pensada, de forma ampliada, como sendo anti-PT. Ampliação 
que entendemos derivar de um movimento de saberes que 
retoma e insiste em significações seletivas da corrupção político-
partidária vivenciada no Brasil nas últimas décadas. Tal remonta 
ao processo jurídico conhecido como mensalão (ou Ação Penal 
470) em que políticos do Partido dos Trabalhadores (PT) foram 
acusados e alguns condenados por corrupção e outros políticos 
de outros partidos igualmente foram acusados e condenados. 
A seletividade referida diz respeito ao apagamento de outros 
partidos3 envolvidos nas corrupções objeto de investigação e 
condenação no mensalão. Além disso, os movimentos políticos e 
midiáticos contra o PT ganharam força após a consolidação do 
golpe/impeachment contra a Presidenta Dilma Rousseff em 2016.

Por outro lado, a FD2 agora pode ser pensada como 
sendo anti-fascismo, em razão dos movimentos discursivos que 
promove em face do discurso da FD1 (anti-PT). A FD2 continua 
constituindo-se como um contradiscurso que busca desconstruir 
os efeitos de sentido segregadores e intolerantes produzidos 

3  Como por exemplo PP e PTB.
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no âmbito da FD anti-PT em relação aos demais brasileiros. Tais 
movimentos discursivos considerados anti-fascistas opõem-se a 
extremismos que ganharam voz em meio aos processos políticos, 
jurídicos e midiáticos contra a corrupção e contra o PT. 

Para exemplificar a renovação/intensificação/ampliação 
desses processos discursivos, produzimos duas figuras com 
montagens de enunciados colhidos em sites de notícias sobre o 
resultado eleitoral do primeiro turno da eleição presidencial de 
2018. Tais dizeres são considerados como representativos do 
discurso da FD1 em sua configuração ampliada (denominada 
anti-PT):

Figura 1 - montagem sobre atualização do ódio.
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Fonte: elaborado pela autora.

Figura 2 - montagem sobre atualização do ódio à democracia.

Fonte: elaborado pela autora4.

Nesse novo contexto, temos o sujeito enunciador da FD1 
que reatualiza o seu ódio: novamente a partir da figura do eleitor 
nordestino que representa o outro, o diferente. 

Contudo, há um elemento mais perverso em 
funcionamento, que agrava e acirra as relações de força, de 
dominação e de subordinação: a demonização do outro. Tudo que 
representa a diferença é considerado como inimigo, passando a 
ser tratado como alvo. E, assim, o outro é significado como um 
sujeito suscetível a toda a ordem de violência. 

Esse movimento ancora-se num processo de significação 
4  Fontes das imagens utilizadas para compor as montagens que constituem a figura 1 e 
a figura 2: <https://racismoambiental.net.br/2018/10/11/oab-se-mobiliza-contra-as-men-
sagens-de-odio-aos-nordestinos/>; <https://bhaz.com.br/2018/10/08/nordestinos-ataca-
dos/>; <https://twitter.com/MrrrBurns/status/1049102714813259779>;<https://www.
op9.com.br/pe/noticias/oab-protocola-noticia-crime-contra-mensagens-de-odio-aos-nor-
destinos/>; <https://www.bahianoticias.com.br/noticia/227654-nordeste-e-alvo-de-xe-
nofobia-por-levar-haddad-ao-segundo-turno-da-eleicao.html>; <https://temditudo.net/
inicio/2018/10/08/opiniao-atacar-nordestinos-por-causa-de-bolsonaro-e-ignorancia/>; 
<https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2018/10/nordestinos-sao-alvo-de-precon-
ceito-apos-fim-do-1-turno-das-eleicoes.html>; >https://www.opovo.com.br/noticias/politi-
ca/2018/10/nordestinos-sao-alvo-de-preconceito-apos-fim-do-1-turno-das-eleicoes.html>. 
Todos os acessos em 3 Nov. 2018.

https://racismoambiental.net.br/2018/10/11/oab-se-mobiliza-contra-as-mensagens-de-odio-aos-nordestinos/
https://racismoambiental.net.br/2018/10/11/oab-se-mobiliza-contra-as-mensagens-de-odio-aos-nordestinos/
https://bhaz.com.br/2018/10/08/nordestinos-atacados/
https://bhaz.com.br/2018/10/08/nordestinos-atacados/
https://twitter.com/MrrrBurns/status/1049102714813259779
https://www.op9.com.br/pe/noticias/oab-protocola-noticia-crime-contra-mensagens-de-odio-aos-nordestinos/
https://www.op9.com.br/pe/noticias/oab-protocola-noticia-crime-contra-mensagens-de-odio-aos-nordestinos/
https://www.op9.com.br/pe/noticias/oab-protocola-noticia-crime-contra-mensagens-de-odio-aos-nordestinos/
https://www.bahianoticias.com.br/noticia/227654-nordeste-e-alvo-de-xenofobia-por-levar-haddad-ao-segundo-turno-da-eleicao.html
https://www.bahianoticias.com.br/noticia/227654-nordeste-e-alvo-de-xenofobia-por-levar-haddad-ao-segundo-turno-da-eleicao.html
https://temditudo.net/inicio/2018/10/08/opiniao-atacar-nordestinos-por-causa-de-bolsonaro-e-ignorancia/
https://temditudo.net/inicio/2018/10/08/opiniao-atacar-nordestinos-por-causa-de-bolsonaro-e-ignorancia/
https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2018/10/nordestinos-sao-alvo-de-preconceito-apos-fim-do-1-turno-das-eleicoes.html
https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2018/10/nordestinos-sao-alvo-de-preconceito-apos-fim-do-1-turno-das-eleicoes.html
https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2018/10/nordestinos-sao-alvo-de-preconceito-apos-fim-do-1-turno-das-eleicoes.html
https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2018/10/nordestinos-sao-alvo-de-preconceito-apos-fim-do-1-turno-das-eleicoes.html
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do outro como inimigo comum (em relação à FD1). Esse inimigo 
comum é o PT, seu suposto comunismo e seus eleitores (sujeito 
que não se filia aos saberes da FD1 e, automaticamente, é inserido 
no âmbito da FD2). 

Há em meio a tudo isso um movimento de deturpação 
da democracia para naturalizar os movimentos de violência: 
a violência é significada como democrática, como sendo parte 
do jogo, parte da diversidade que sustenta a democracia. Essa 
violência considera ‘natural’ surge sob aparência de opinião, 
liberdade de pensamento ou de expressão.

Esse processo eleitoral, com a renovação do discurso da 
FD1, nos mostrou que vivemos tempos de inversão dos valores 
democráticos: agredir o outro surge como exercício das liberdades 
garantidas e pressupostas pela democracia. Novamente, vemos a 
face mais intolerante do processo de dominação/subordinação 
ideológica.  

consiDErAçõEs FinAis

O objetivo central desta pesquisa foi promover 
uma discussão sobre igualdade e liberdade, sobre visões 
hierarquizadas/hierarquizantes da sociedade materializadas no 
discurso. Nossa pesquisa nos defrontou com o discurso de ódio, 
como um desdobramento das reflexões sobre (des)igualdade e 
democracia. 

Nossa análise permitiu compreender que o funcionamento 
dos direitos fundamentais em análise no discurso de cidadãos 
brasileiros põe em questão preconceitos, radicalismos e ódio em 
relação ao outro. Um outro que deveria ser considerado igual e 
livre, mas que, nestas circunstâncias, não o é. Compreendemos 
os direitos fundamentais de liberdade e de igualdade como 
parâmetros jurídicos para a organização de toda ordem legal 
e social. No entanto, nosso gesto de análise mostrou que, no 
processo eleitoral de 2014, tais direitos não foram tratados como 
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essenciais ao processo democrático, de modo que, em algumas 
práticas discursivas, são ignorados e funcionam discursivamente 
de forma restritiva, produzindo um efeito de exclusão. No discurso 
produzido no âmbito da FD1 explicitamos a segregação da nação 
em dois grupos, constituídos discursivamente como antagônicos, 
produzindo, por conseguinte, a segmentação da nação em dois 
‘Brasis’: o Brasil da FD1 e o Brasil da FD2. Ao analisar as sequências 
discursivas, observamos que na FD1 a repetição de dizeres atualiza 
sentidos já produzidos, atuando na regularização de dizeres já 
em circulação social. Na FD1, a não aceitação do resultado da 
eleição, do que decorre a responsabilização dos nordestinos e o 
tratamento expiatório que lhes é dispensado, produz um efeito 
de exclusão e, com isso, verticaliza os direitos fundamentais: tais 
direitos não são de todos, não são universais, são reconhecidos 
aos brasileiros que estão no topo da estrutura hierárquica 
construída. No topo estão os sujeitos inseridos no âmbito da FD1, 
na base, sem direitos, sem liberdade e sem igualdade, estão os 
sujeitos inseridos no âmbito de FD2. Ao se contrapor a essa lógica 
hierárquica, as práticas discursivas da FD2, no entanto, trazem 
essa lógica para o fio do discurso, evidenciando a heterogeneidade 
que compõe todo o dizer.

Os desdobramentos de nosso tema de pesquisa 
reafirmam a importância das reflexões propostas nessas análises, 
bem como a urgência em abordar a violência na linguagem. A 
repetição de discursos intolerantes, a deturpação da democracia, 
da participação do outro nos processos democráticos nos remete 
às considerações de Touraine:  “No passado, a democracia 
lutou, em primeiro lugar, pela liberdade política e, em seguida, 
pela justiça social; qual será a luta que está travando atualmente? 
Este livro propõe uma resposta: a razão de ser da democracia é o 
reconhecimento do outro” (1996, p. 260).

Esta pesquisa, então, pode ser entendida como uma 
reflexão sobre viver junto em meio às diferenças. Como um 
caminho para (re)pensar a organização social em que vivemos, 
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baseada numa hierarquização em que, com o jeitinho brasileiro, 
vive-se a hierarquia das relações sociais como se todos fossem 
iguais, mas desde que cada um saiba o seu lugar, conforme explica 
Roberto DaMatta. E, assim, o excesso de democracia, de que fala 
Rancière (2014), pode ser controlado pelas elites.
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