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Discurso, cultura e mídia: pesquisas em rede

APRESENTAÇÃO
Reunir, em um único espaço físico, estudiosos do discurso de diferentes instituições, bem como grupos de pesquisa – com os mais variados
objetos e com trabalhos em fases distintas da vida acadêmica – é um gesto que carrega um desafio ao mesmo tempo teórico e político, seja pela
extensão geográfica de nosso país, seja pela heterogeneidade dos objetos
analíticos. Um gesto que certamente significa, tendo em vista os embates
políticos e econômicos que enfrentam hoje os pesquisadores brasileiros.
É nesse cenário que o III Seminário Discurso, Cultura e Mídia organizou-se em torno de seis temáticas norteadoras: 1) Discurso, Interpretação
e Materialidade; 2) Discurso, Mídia e Memória; 3) Discurso, Arquivo e Tecnologia; 4) Discurso, Corpo e Equívoco; 5) Discurso, Cultura e Política e 6)
Discurso, Escola e Leitura.
Para tanto, o evento contou com congressistas que representaram
cerca de 40 grupos de pesquisa de diferentes regiões e, também, de variadas fases de estudo, comportando desde pesquisadores com trabalhos já
consolidados até alunos de Iniciação Científica.
Nesse contexto, o segundo volume de Discurso, cultura e mídia: pesquisas em rede reúne textos que são representativos desse investimento
da equipe interinstitucional organizadora do evento (Unisul/Unicamp) em
construir gestos de escuta aos diálogos estabelecidos por simposistas e
painelistas que, embora partam de temáticas e objetos próprios, têm em
comum o fato de visibilizarem que a análise discursiva está fortemente em
contraste com as práticas higienizadoras e com o momento político em que
vivemos – um contraste que percebemos nas reflexões que buscam pensar
o equívoco, a falha e o resto enquanto regularidades das discussões que
realizam sobre o corpo, a mídia, a política, a cultura, a arte e a escola. São
diferentes olhares e diferentes modos de filiação teórica e institucionais em
um esforço de compreensão das relações de reprodução e de transformação nas distintas práticas discursivas de nossa sociedade.
O presente livro é, portanto, uma das possibilidades de demonstrar
que trabalhar em rede pode ser uma prática possível, com ênfase não em
sujeitos empíricos, mas em posições e vozes de pesquisa. Assim, por meio
de escritos e dizeres de indivíduos singulares, estes capítulos abrem a escuta para grupos, coletivos e posições de pesquisa. Um trabalho em rede!
Juliana da Silveira
Pós-Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem
UNISUL/PNPD-Capes.
Agosto 2017
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Capítulo 1
Discurso, Interpretação e Materialidade
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OS FUNCIONAMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO E DE
RESISTÊNCIA MATERIALIZADOS NA TATUAGEM
FUTEBOLÍSTICA
Naiara Souza da Silva
Universidade Católica de Pelotas (UCPEL)
Ercília Ana Cazarin
Universidade Católica de Pelotas (UCPEL)
PRIMEIRAS PALAVRAS

Este trabalho resulta do interesse1 em continuar os estudos acerca
da tatuagem que, ao se materializar no corpo, se constitui enquanto discurso, ou seja, textualiza discursos. Mais precisamente, temos um especial
interesse de reflexão sobre o funcionamento de identificação e de resistência, textualizado/materializado em tatuagens de times de futebol.
Nesse caminho, diante o tema que apresentamos – estudo de tatuagens de times de futebol, enquanto gestos simbólicos portadores de discursividade –, selecionamos dois times de futebol predominantes da cidade de
Pelotas, cidade situada no Rio Grande do Sul, sejam eles: o Grêmio Esportivo Brasil, também denominado Xavante, e o Esporte Clube Pelotas, também denominado, Lobão. Essa dupla adversária conhecida como Bra-Pel
é considerada por muitos estudiosos como um dos maiores clássicos do
interior sul do Rio Grande do Sul devido à fidelidade e à paixão de ambas
as torcidas.
No emaranhado de possibilidades a serem discutidas, pontuamos
alguns caminhos que podem nos ajudar na reflexão: i. que implicações podem ocorrer pelo fato de sujeitos materializarem uma tatuagem de futebol
no corpo? ii. a textualização da tatuagem futebolística estaria mais ligada
à questão da identificação e/ou da resistência do sujeito? iii. que efeitos de
sentidos podem ser (re)produzidos a partir das tatuagens em pauta, tratando-se de uma rivalidade ímpar? e, iv. que sentidos são atribuídos pelo
sujeito tatuado?
Tais possibilidades, a nosso entender, estão imbricadas ao objetivo
geral do presente estudo: observar as relações de fronteiras simbólicas que
vão sendo construídas a partir do gesto do sujeito de gravar na sua pele a
tatuagem de um dos dois times mencionados. Para tanto, a base da meO interesse originou-se quando na escolha do objeto de análise para a Dissertação de Mestrado
que se intitulou Tatuagens: sujeitos e sentidos, entregue ao Programa Pós-Graduação em Letras:
Linguística Aplicada, da Universidade Católica de Pelotas. Nesta, refletimos sobre os possíveis sentidos
das tattoos.
1
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todologia do presente estudo é o dispositivo que permite a escuta discursiva, ancorado nos pressupostos da teoria da Análise de Discurso (AD) de
tradição pêcheuxtiana, através da qual buscamos compreender a relação
do sujeito com seu corpo por meio do nosso objeto de análise. Corpo que,
enquanto suporte, textualiza discursos, produz sentidos, marca fronteiras
e se constitui no embate de forças presente na sociedade, em especial o
cenário pelotense.
1 O CORPO E A TATUAGEM

Ao tratar da tatuagem em estudos por nós já realizados – dos quais
destacamos Tatuagens: sujeitos e sentidos (SILVA, 2014) e Demônio da
Tasmânia: diferentes leituras dessa tatuagem (SILVA; CAZARIN, 2015)
–, observamos um outro modo de materialização do discurso, bem como
de circulação de sentidos, visto que são produzidos na/pela pele do sujeito
tatuado. Essa materialização coloca em pauta a sua própria constituição,
o que ao nosso ver é um processo de significação importante aos estudos
sobre o corpo e sobre o sujeito – este determinado pelo inconsciente e pela
historicidade.
A tatuagem não é um fenômeno novo na sociedade, bem sabemos;
ao contrário, ao longo dos tempos e em diferentes culturas o sujeito sempre marcou o corpo: se não com tatuagens, o fez com pinturas e/ou escarificações. Entendemos, então, esse processo como uma tentativa de subjetivação entre tantos modos de subjetivar-se na sociedade. Dito de outra
forma, conforme os trabalhos de Leitão (2000), a tatuagem seria um projeto
do sujeito ligado ao histórico-social.
Nesse viés, considerando a tatuagem como uma forma de individualizar o corpo, selecionamos três autores que trabalham nessa ótica para
nos ajudarem à posterior reflexão, são eles Leandro-Ferreira (2013), Ferreira (2007) e Orlandi (2012a), pois, sob nosso ponto de vista, concordamos
com os três quando escrevem sobre a tatuagem e o modo de identificação/
individualização do sujeito.
De todo modo, entendemos que há um corpo que “comparece como
dispositivo de visualização, como modo de ver o sujeito, suas condições de
produção, sua historicidade e a cultura que o constitui. Trata-se do corpo
que olha e que se expõe ao olhar do outro” (LEANDRO-FERREIRA, 2013, p.
105). Nessa linha, marcar o corpo, conforme salienta Ferreira (2007), configuraria uma tomada de posse sobre a construção da identidade e a biografia pessoal do sujeito, numa forma de protagonismo social, por meio de
linguagens e de códigos próprios. E, nesse conjunto de códigos, incluímos a
tatuagem como um gesto que os sujeitos utilizam para se expressarem enquanto tais, ou seja, para produzirem sentidos, para se significarem no gruVoltar ao sumário
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po, para manifestarem suas opiniões e suas utopias sobre o mundo. Dito de
outra maneira, tratando-se da tattoo2 futebolística, ela pode não só emergir
sentidos de reforço aos sentimentos em relação ao time, de registro de
algum fato importante e/ou de demonstração de afinidade com o futebol
pelotense, mas também de distanciamento de outros times gaúchos3.
Estabelecendo uma interlocução com o trabalho de Orlandi (2012a,
p. 193), é por meio do corpo, então, que cada sujeito pode “desempenhar
seu desejo de reconhecimento como reconhecimento de seu desejo e de
seu ser”. Os dizeres, no entendimento da referida autora, quando da análise de outdoors, transbordam como um excesso de linguagem visual urbana,
para o próprio corpo do sujeito, resultando num excesso de marcas visíveis
e necessárias para a afirmação de si. Como ela afirma, “sujeito e sentido
se constituem ao mesmo tempo, estando os processos de identificação na
base do fato de que a identidade é um movimento na história” (ORLANDI,
2012b, p. 88). Assim, a tatuagem pode ser entendida como uma forma peculiar do sujeito produzir sentido e se significar, e compreender esse modo de
significação é, ao mesmo tempo, apreender seu funcionamento discursivo,
da maneira como estamos propondo fazer.

2
Vocábulo advindo da Língua Inglesa que se refere à tatuagem, desenho feito à superfície do corpo
no qual se introduzem sob a epiderme substâncias corantes, vegetais ou minerais. É uma expressão
recorrente no contexto dessa prática.
3
Sentidos que emergem das considerações dos sujeitos tatuados sobre a sua tattoo (cf. SILVA, 2016).
Estas informações foram retiradas de entrevistas destinadas a recolher materiais sobre as tatuagens
futebolísticas que os sujeitos têm materializadas em seu corpo. Para que esta etapa pudesse acontecer,
o projeto de tese foi submetido ao sistema da Plataforma Brasil, e, posteriormente, foi aprovado para
possível continuidade, sob o número de aceite CAAE: 56773316.9.0000.5339. Dessa forma, os sujeitos
participantes foram convidados a participar da pesquisa como voluntários, nas condições de sigilo de
identidade e mediante a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Voltar ao sumário
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2 RELAÇÕES DE FRONTEIRAS MATERIALIZADAS PELAS TATUAGENS:
EFEITOS DE SENTIDO E SUAS POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES

A seguir, apresentamos duas imagens alusivas às tatuagens em pauta: a primeira refere-se ao Xavante e a segunda refere-se ao Lobão.
Figura 1 – Tattoo do Xavante

Figura 2 – Tattoo do Lobão

Fonte: Disponível em: <www.google.com>. Acesso em ago. 2016.

Ambas as tatuagens nos ajudam a compreender que o sujeito se
identifica com o seu corpo para significar tal como ele se identifica com a
língua para enunciar. Nesse sentido, na textualização do corpo, por meio
da tatuagem, o sujeito registra na sua pele o seu desejo, a sua interpretação
e a sua interpelação. Sobre isso, Abreu (2013, p.143) escreve que “a pele se
transforma em texto em uma junção de linguagens – palavras, imagens,
cores, que ganham estatuto na história”. Nesse ponto, sobre as tatuagens
dos times acima, acrescentamos que somam a esta junção de linguagens,
amor e honra, pois como diria Schlee (2011, p. 14) “o futebol é paixão”.
Leandro-Ferreira (2013, p. 99), ao refletir sobre a “arquitetura do corpo” enquanto objeto teórico, na “sua forma de organização, de constituição
e funcionamento”, salienta que é necessário pensar também no espaço e
no tempo em que esse corpo ganha corporeidade, ou seja, se manifesta,
se movimenta, se corporifica. Tratando-se do corpo que materializa as tatuagens dos dois times de futebol, Xavante e Áureo-cerúlio, atentamos ao
fato de que ele está inserido num espaço social comum a ambos, ou seja,
na famosa Princesa do Sul.
A esse espaço social comum, os autores Osório e Amaral (2008, p.
16) destacam que “um Bra-Pel de casa cheia mexe com o coração e com os
sentimentos dos torcedores não somente desses dois clubes, mas de uma
cidade inteira”. E, nesse ponto, especificamente, gostaríamos de traçar um
diálogo com Arantes (2000) quando o autor escreve que:
Voltar ao sumário
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Os habitantes da cidade deslocam-se e situam-se no espaço urbano. Nesse espaço comum, que é cotidianamente trilhado, vão sendo construídas coletivamente as fronteiras
simbólicas que separam, aproximam, nivelam, hierarquizam, ou, numa palavra, ordenam as categorias e os grupos sociais em suas múltiplas relações (ARANTES, 2000, p. 106).

Se bem entendemos e podemos fazer a relação que segue, ao considerarmos o espaço e o tempo em que o corpo dos sujeitos tatuados ganha
corporeidade e também em que sua tattoo ganha visibilidade, observamos
que se instaura uma fronteira simbólica, na medida em que o sujeito se
identifica a um time e se distancia do outro, do time adversário, colocando
em causa os funcionamentos de identificação e de resistência os quais temos especial interesse. Para ilustrar essa dualidade entre as duas instâncias
do futebol de Pelotas, trazemos as indagações de Osório e Amaral (2008, p.
16), pois, segundo eles: “quem nunca se emocionou com uma vitória do seu
time sobre o rival, seja xavante ou áureo-cerúleo? Ou, ainda, quem nunca
flauteou o amigo torcedor do outro clube no dia seguinte ao jogo?”.
Retornando ao pensamento de Arantes (2000), quando analisava a
cidade de São Paulo, o autor relata que, pelo processo de construção de
fronteiras, “ruas, praças e monumentos transformam-se em suportes físicos
de significações e lembranças compartilhadas, que passam a fazer parte da
experiência ao se transformarem em balizas reconhecidas de identidades,
fronteiras de diferença cultural e marcos de ‘pertencimento’” (ARANTES,
2000, p. 106, grifo do autor). Para nós, com relação ao nosso objeto de estudo, o corpo materializa discursos de paixão e de orgulho – quando o sujeito
identifica-se com o clube Xavante ou Lobão – ou discursos de desafeto e
de aversão – quando o sujeito não se identifica com o clube – pois, na materialidade da tatuagem, podem ressoar sentidos das duas instâncias. Não
temos controle dos sentidos!
Nesse caminho, em que tratamos não só da tatuagem, mas também
do corpo, sendo este último entendido como suporte, como materialidade
discursiva, um lugar falado pela língua, um espaço onde se textualizam
discursos cujos sentidos produzem diferentes efeitos – todo enunciado, segundo Pêcheux ([1990] 20104), é sempre suscetível de ser e/ou tornar-se
outro e, ainda, ele é linguisticamente descritível como uma série de pontos
de deriva oferecendo lugar à interpretação. Assim sendo, a partir de um
conjunto de trabalhos sobre a tatuagem que viemos desenvolvendo até então e de acordo com a teoria a qual nos filiamos, não entendemos o sentido
como único e verdadeiro, mas sim buscamos compreender sua formulação
em sua materialidade linguística e histórica, neste caso, na tattoo rubro-neA formatação desta bibliografia está disposta na seguinte ordem: 1990 refere-se a sua 1ª edição e 2010
refere-se a edição que estamos utilizando no estudo. A partir deste momento, poderão ser encontradas
no presente texto referências dispostas nesse modelo.
4
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gra ou na tattoo áureo-cerúlea.
A esse respeito, entendemos que é o funcionamento ideológico que
produz as evidências de sentido. Pela leitura de Pêcheux ([1988] 2009), entendemos que é a ideologia que fornece as evidências pelas quais “todo
mundo sabe” o que é x ou y. Em suas palavras, “são as evidências que fazem
com que um enunciado ‘queira dizer o que realmente diz’ e, que mascaram,
sob a transparência da linguagem, ‘o caráter material do sentido’ que, consiste na sua dependência constitutiva daquilo que chama ‘o todo complexo
das formações ideológicas’” (PÊCHEUX, [1988] 2009, p. 146, grifos do autor).
Tal dependência mencionada pode ser pensada a partir do pressuposto de que o sentido não existe em si numa relação de transparência com
o significante. Pêcheux ([1988] 2009a, p. 146) escreve que “o sentido [...]
não existe em ‘si mesmo’ [...], mas, ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico no qual as
palavras, expressões e proposições são produzidas (isto é, reproduzidas)”.
Nessa perspectiva, as palavras ou – pensando no nosso objeto de estudo –
as tatuagens futebolísticas, adquirem sentido em referência às Formações
Discursivas (FD)5 em que o sujeito está inscrito.
Nesse ínterim, o corpo pode ser definido como lugar de inscrição
do sujeito, tal como propõe Leandro-Ferreira (2013), e a tatuagem, nesse
caminho, seria um projeto desse sujeito para ocupar um lugar histórico e
cultural. O sujeito, ao se identificar a um grupo, filia-se aos pressupostos
desse lugar demarcando simbolicamente o seu espaço. Conforme salienta
Schlee (2011), o futebol é parte indispensável da distinção e da identificação de todos nós.
Refletindo acerca dos lugares atribuídos para os dois clubes, nos
questionamos sobre o funcionamento do discurso produzido em torno de
determinados lugares sociais, mais precisamente, aqueles que designam os
lugares dos dois clubes: de um lado, temos um clube como classe superior
e, de outro, como classe inferior, cujos efeitos de sentido continuam ecoando até hoje.
Por tratarmos de lugares sociais, convém explicarmos que, embora
não se trabalhe em AD com a noção de sujeito empírico, é preciso levarmos
em conta no nosso trabalho analítico as determinações ideológicas às quais
o sujeito tatuado está exposto ao textualizar seu corpo. Na concepção de
Grigoletto e De Nardi (2013, p. 198), o lugar social é “ponto de ancoragem
para a constituição da prática discursiva”. Nesse sentido, os diferentes lugares sociais que o sujeito pode ocupar, enquanto sujeito empírico, deterPara Pêcheux ([1988] 2009, p. 147, grifo do autor), “chamaremos, então, formação discursiva aquilo
que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada,
determinada pelo estado da luta de classes, determina ‘o que pode e deve ser dito’”.
5
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minam e são determinados pelas práticas discursivas. Para as autoras, a
noção de figura como grupos representativos – e aqui acrescentamos os
grupos relacionados ao futebol – funciona, no interior das referidas práticas, contribuindo para a cristalização de determinados lugares sociais sob
o efeito ideológico.
Somando a essas considerações, Arantes (2000) define que:
[...] os lugares sociais assim construídos não estão simplesmente justapostos uns aos outros, como se formassem um gigantesco e harmonioso mosaico. [...] Mais do que territórios complementares e bem delimitados por
fronteiras simbólicas de traçado inequívoco, essas configurações podem ser
entendidas como zonas de contato, onde se situa uma ordem moral contraditória (ARANTES, 2000, p. 106-107).

Nessa linha de pensamento, cabe visitarmos o passado e conhecermos como se deu a constituição de cada clube, já que tratamos de lugares
e de pressupostos ideológicos. De acordo com Osório e Amaral (2008, p. 50),
“sem o Bra-Pel, não poderíamos nunca compreender o esporte das multidões. Ele é a alma e a própria vida do nosso futebol. Mais que isso, é uma
das maiores manifestações culturais que a cidade já produziu”.
O Esporte Clube Pelotas foi o primeiro a ser fundado, em 11 de outubro de 1908. Naquela época, o esporte era restrito às camadas aristocráticas, conforme relatam Osório e Amaral (2008). Foi nomeado como seu
primeiro presidente o Dr. Pedro Luís Osório; o azul e o amarelo foram as
cores escolhidas como oficiais do clube. Quase três anos depois, no dia 7 de
setembro de 1911, devido a uma divergência no seio da Sociedade Cruzeiro
do Sul, surgiu o Grêmio Esportivo Brasil com a presidência de Darío Feijó.
As cores primitivas deste clube eram o verde e o amarelo, alusivas às cores
da bandeira nacional, mas por serem parecidas com as do Pelotas, foram
trocadas para vermelho e preto, consagradas até os dias atuais.
Este parágrafo alusivo à fundação dos clubes nos causou certo desconforto, por que foi utilizada uma forma respeitosa de tratamento somente para se referir ao presidente do Pelotas? A não utilização deste substantivo seria um indício da constituição do clube, tratando-se de classes?
Diante dessas inquietações, seguimos o estudo de Ernst-Pereira (2009),
quando trata da falta. A nosso ver, existe a falta de uma forma de tratamento quando o autor refere-se a um dos presidentes mencionados.
De acordo com a norma culta brasileira6, o substantivo masculino
doutor pode ser considerado uma forma reverente de tratamento em reconhecimento à superioridade na hierarquia social. Assim, identificamos na
Conforme bibliografia: HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua
portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001
6
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linearidade discursiva o uso de “Dr.” quando tratava-se do presidente do
Pelotas, e a elipse de algum substantivo ou pronome quando tratava-se do
presidente do Xavante, que poderia ser tratado, pelo uso do pronome “Sr.”,
por exemplo, uma forma gentil. Todavia, esta falta na escrita de Osório e
Amaral (2008) nos faz pensar, justamente, no ponto que nos toca, a questão
das relações de classe entre os dois clubes.
Este funcionamento de modos de dizer e de não-dizer nos permite pensar nas relações de força presentes. Utilizando-nos das palavras de
Osório e Amaral (2008, p. 51, grifo do autor), “em relação à dupla Bra-Pel,
a questão é bastante clara, tanto que os jogos na época em que o Brasil
jogava suas partidas no Campo da Estação eram chamados de ‘Fidalgos da
Avenida x Negrinhos da Estação’”. E o relato continua em outra passagem:
O Brasil é lembrado até hoje como o primeiro clube da cidade que se dispôs a
aceitar em seu time negros e mulatos, aumentando esse processo no decorrer da
década de 30, tornando-se assim uma equipe popular e reforçando com isso a sua
característica de clube do povo. O Pelotas, por sua vez, somente aceitava brancos na
equipe, sendo que a maioria era de origem alemã, como os Muller, os Rheingantz e
os Essenfelder, reforçando assim a característica de clube de elite (OSÓRIO; AMARAL, 2008, p. 51).

Nesse jogo entre duas instâncias, o sujeito que se tatua atribui sentidos a sua tatuagem a partir desse lugar que imaginariamente ocupa, em
consonância aos saberes que estão no interior da FD, em outras palavras,
o sujeito é interpelado a atribuir sentido pela FD que, se na linguagem
representa a formação ideológica que lhe subjaz, na textualização das tatuagens, isso também ocorre.
Refletindo sobre o fragmento acima, sobre a inscrição imaginária
do sujeito em um lugar, buscamos aproximar a relação de fronteira da
qual trata Arantes (2000) ao que é proposto na AD com relação à noção
de Formação Discursiva. Seria possível escrever que a fronteira simbólica,
tal como concebe Arantes (2000), pode ser relacionada à noção de FD, tal
como propõe Pêcheux ([1990] 2010)? Nesse contexto, compreendemos a FD
como um domínio de saber, que delimita o que pode e deve ser dito, sendo
o analista responsável pela sua configuração, lembrando que suas bordas
são sempre instáveis e, entendemos a fronteira como uma linha imaginária
que divide, mas que também entrelaça distintas instâncias, não seria possível a aproximação?
Se isso for possível, poderíamos configurar aqui duas FDs em que os
sujeitos tatuados imaginariamente se inscrevem: a FD Xavante (que acolhe
discursos do Grêmio Esportivo Brasil) e a FD Áureo-cerúlea (que acolhe
discursos do Esporte Clube Pelotas), na medida em que, sofrendo os efeitos
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das relações de força reguladas internamente por uma forma-sujeito e externamente pela tensão com outras FDs, determina-se o que se diz e o que
não se diz, ou deslocando para o nosso objeto, o que é desenhado e o que
não é desenhado e, mais, onde é desenhado.
Ferreira (2007) salienta que a tattoo configuraria uma forma de demarcação estilística por meio da qual algumas pessoas constroem e dão
a (re)conhecer não só sua identidade pessoal, mas também o modo como
percebem e se relacionam com o mundo. Sobre isso, trazemos o relato de
Arantes (2000, p. 106):
Somos partes de um mundo só. Estamos todos juntos, mas não estamos no mesmo
mundo. Você, se entrar no meu mundo, é estranho; eu, se entrar no seu, sou estranho. Você não ia me aceitar se soubesse que eu tenho passagens na polícia, e eu
não ia te aceitar sabendo que você nunca roubou. Você tem um mundo e eu tenho
outro mundo.

Nessa adversidade, nos perguntamos, assim como o autor: “Qual é
a natureza dessas fronteiras contraditórias que, a um só tempo, separam
práticas sociais e visões de mundo antagônicas e as põem em contato, tornando possível tal diálogo?” (ARANTES, 2000, p. 106). A hipótese de resposta do autor é que a experiência urbana contemporânea propicia a formação
de uma complexa arquitetura de territórios, reconhecendo em seu conjunto as fluidas fronteiras de um lugar compartilhado e, nós, arriscamo-nos a
pontuar que é o intrincamento de efeitos de sentido produzidos que nos
instigam enquanto analistas, no desafio de desfazer as evidências, nas manifestações e/ou encobrimentos de sentidos.
E por último, mas igualmente importante, encerramos o texto com
o que afirma Orlandi (2012a) ao tratar da tattoo na sociedade contemporânea. Segundo a autora, estamos diante de outro imaginário que rege o
funcionamento do gesto de se tatuar e este, produz sentidos diferentes
interferindo tanto na identidade quanto nos processos de individualização
do sujeito. Assim, textualizar no corpo uma tatuagem de um time ou de
outro time é colocar em pauta ambos funcionamentos, de identificação e
de resistência, pois ao se filiar num grupo, numa FD, ao mesmo tempo, o
sujeito desfilia-se de outro, construindo uma fronteira simbólica/imaginária, produzindo os mais variados sentidos os quais não temos controle.
PALAVRAS FINAIS

Nossa finalidade com o presente estudo era mostrar que a tatuagem
pode ultrapassar os limites puramente estéticos e pode funcionar, dentre
outras formas, como prática discursiva de identificação e/ou de resistência,
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produzindo sentidos “x” ou “y”. No nosso ponto de vista, os sujeitos buscam, através da tatuagem, na textualização de seu corpo, construírem-se
enquanto tais e, ao mesmo tempo, individualizarem-se do/no corpo social.
É nessa possibilidade de diferentes sentidos que podem ser produzidos, a nosso entender, que nós, enquanto analistas de discurso, precisamos
estar atentas, porque um dos alicerces da teoria é a questão da constituição do sentido. Conforme escreve Pêcheux (2012, p. 44), “o princípio dessas
leituras [em AD] consiste, como se sabe, em multiplicar as relações entre o
que é dito aqui (em tal lugar) e, dito assim e não de outro jeito, com o que
é dito em outro lugar e de outro modo”, devemos, assim, se nos permitem
a paráfrase, nos lançar à compreensão do que foi tatuado, do que não foi
tatuado, e ainda, do que poderia ter sido tatuado ou que foi tatuado de
outra maneira.
Neste trabalho, em especial, compreendemos que o corpo do sujeito
tatuado constitui-se em um espaço de significação, um suporte de discursos, que estabelece fronteiras quando se tratam de dois grupos futebolísticos antagônicos. Nesse caso, buscamos observar as relações de fronteiras
simbólicas materializadas nas tatuagens dos clubes do futebol pelotense,
Xavante e Lobão especificamente. Entendemos que, ao traçar uma linha
imaginária de divisão entre duas instâncias, instaura-se um embate de forças entre os times em questão, não só em campo quando disputam campeonatos, mas também no amplo cenário cotidiano, nas ruas, quando os
sujeitos exibem suas tatuagens.
Lembramos que, o que está em pauta é a interpretação da tatuagem,
seu processo de significação, de formulação e de circulação, pois é através
dela que se materializam discursos, cujos sentidos produzem diferentes
efeitos, consoante ao que já foi dito. Nesse caminho, as tatuagens, tomadas
como textos a ler, são produtoras de diferentes efeitos de sentido porque
são capazes de incorporar distintas interpretações, mas não qualquer uma.
É nesse ponto, estritamente, que pensamos nas possíveis implicações
das tattoos em pauta, visto que existe uma forte dualidade entre os clubes
tratados neste texto. Os episódios de violência são mostrados, em muitos
trechos, pelos autores Osório e Amaral (2008). Dentre eles, destacamos as
provocações das torcidas, como no relato “é, claro, não faltou a tradicional
provocação à torcida áureo-cerúlea” – no jogo de 1952 – (OSÓRIO; AMARAL, 2008, p. 31); as atitudes depredadoras, “no fim, houve a festa xavante
pela vitória, mas também muita violência com pedradas, socos, pontapés,
queima de bandeiras dos dois lados e ainda os áureo-cerúleos ateando fogo
para fora do estádio” – no jogo de 1991 – (OSÓRIO; AMARAL, 2008, p.
37); as agressões, “[...] e o desespero dos áureo-cerúleos, que passaram a
atirar pedra nos policiais da Brigada Militar, uma das quais acabou ferindo
seriamente o Sargento Gonzaga. Não bastasse tudo isso, ainda chegaram
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ao cúmulo de agredir o próprio presidente do clube” – no jogo de 2006 –
(OSÓRIO; AMARAL, 2008, p. 48); e até morte, “[...] na noite de 2 de outubro
de 2003, quando ambas as torcidas provocaram uma das maiores brigas da
história dos Bra-Peis, com muitas pessoas seriamente machucadas e o empresário Gilberto Guilherme Bonow sendo morto covardemente a tijoladas
e socos” – (OSÓRIO; AMARAL, 2008, p. 52).
Nesse contexto, diante de uma sociedade intolerante em que vivemos o que pensar de um corpo que se faz suporte para uma tatuagem
futebolística? A tatuagem pode ser um fenômeno social, mas não deixa de
aparecer para os outros. Os sujeitos que se tatuam, textualizam sentidos
que significam para si, mas que são interpretados pelos outros de forma
dessemelhante.
Assim, na obrigatoriedade de um fechamento ilusório do texto, temos a certeza de que deixamos muito a dizer, ao mesmo tempo em que nos
coloca em uma posição aberta ao diálogo sobre as questões aqui apresentadas. Desejamos que ele possa acontecer.
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REVISOR EM FOCO: ATRAVESSANDO A “SACADA”
PUBLICITÁRIA1
Debbie Mello Noble
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
O revisor tem este notável talento de desdobrar-se, desenha um deleatur ou introduz
uma vírgula indiscutível, e ao mesmo tempo, aceite-se o neologismo, heteronimiza-se, é
capaz de seguir o caminho sugerido por uma imagem, uma comparação, uma metáfora... (SARAMAGO, 1989, p. 19).

INTRODUÇÃO

Neste trabalho, buscamos perceber como se discursivizam os posicionamentos sobre o trabalho do revisor de textos na publicidade a partir
da análise de um corpus composto por transcrições de entrevistas com
sujeitos envolvidos no processo de criação e de revisão publicitária. Para
isso, apresentamos o espaço em que se constituem os dizeres sobre o revisor de textos na publicidade, partindo das condições de produção desses
discursos e observando de que forma a chamada “sacada” publicitária e o
trabalho do revisor estão imbricados.
Como sabemos, para a Análise do Discurso pêcheuxtiana, um discurso não é uma sequência linguística fechada sobre si mesma (PÊCHEUX,
1997), e, por esse motivo, ao analista cabe ir além do funcionamento linguístico, analisando as circunstâncias de um discurso e entendendo que a
exterioridade lhe é constitutiva. Isso não significa perceber o contexto de
um discurso, mas sim, todo o “mecanismo de colocação dos protagonistas e do objeto de discurso”, referindo o texto, enquanto materialidade de
análise, ao contexto sócio histórico e ideológico em que foi produzido, bem
como o referindo ao “conjunto de discursos possíveis” (PÊCHEUX, 1997, p.
79). Sendo assim, as condições de produção de um discurso são essenciais
para a compreensão dos processos discursivos, remetendo-se o discurso às
relações de forças e de sentido nas quais este foi produzido.
Nesse sentido, passamos à análise de nosso objeto, buscando compreender, inicialmente, as condições de produção dos dizeres sobre o revisor da publicidade, lançando um olhar primeiramente para a revisão de
textos, posteriormente para a publicidade, abordando, então, o entrelaçamento desses no que chamamos de espaço de dizeres da publicidade.
Trabalho baseado na dissertação de Mestrado intitulada “Quem mexeu no meu texto?”: língua, poder
e autoria nos dizeres sobre o revisor de textos da publicidade, defendida em 2016 no PPG-Letras UFRGS.
Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/149534>.
1
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1 CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO
1.1 A REVISÃO DE TEXTOS

O surgimento da revisão de textos está ligado ao início da impressão
tipográfica. Com a passagem do texto reproduzido por copistas para a o
texto impresso, a necessidade do revisor cresceu, uma vez que a incidência
de erros tipográficos passa a ser maior.
Coelho Neto (2008) ressalta que a boa reputação dos impressores estava ligada àqueles que faziam as edições mais corretas, ou seja, com menos erros tipográficos. O autor destaca a circulação conjunta das erratas, o
que não era visto com bons olhos, prejudicando a carreira do revisor. Com
base nisso, podemos afirmar que desde aquela época há a relação entre
a revisão de textos e a busca da perfeição nos textos, sendo o “erro” visto
como defeito no trabalho e podendo provocar uma falha na reputação. Nas
análises aqui realizadas, veremos como isso se dá de forma semelhante
na discursivização do trabalho do revisor de publicidade, especialmente
porque as peças publicitárias não admitem errata em virtude de sua rápida
circulação.
Para compreendermos as funções do revisor, ressaltamos o estudo
realizado por Malta (2000), o qual aborda a diferenciação entre a revisão
de originais e o copidesque, sendo a primeira apontada como uma revisão
relacionada aos erros de ortografia, falta ou duplicação de letras, sinais e
espaços, por exemplo. O copidesque estaria mais ligado ao ato de reescrita,
efetuando-se substituição de palavras repetidas, de períodos muito curtos,
muito longos ou não terminados. Essa distinção é combatida por Rocha
(2012), o qual remete tal diferença em uma visão reducionista da atividade
de revisão, como se esta tivesse por objetivo apenas um cotejamento do
texto com a gramática. Sobre isso, veremos, pela análise do corpus, como a
revisão de textos é percebida pelos publicitários.
Já em relação aos requisitos do revisor, Malta (2000) elenca saberes
necessários como excelentes conhecimentos gramaticais; atualização constante; leitura; cultura geral; humildade de duvidar de seus saberes; atenção
e senso crítico como indispensáveis ao profissional de revisão.
Rocha (2012, p. 36), por sua vez, percebe que o revisor “deve estar
atento aos efeitos discursivo e de sentido no texto”, não praticando uma
revisão apenas de cunho gramatical. Para ele, a atividade de revisão consiste em “um processo de transformação da linguagem de um texto em
outro para torná-lo mais inteligível”, o que, no entanto, não pode modificar
o sentido principal do texto. Assim, percebemos que a reescrita também é
função do revisor de textos.
Além disso, pela análise dos manuais de revisão realizada por OliVoltar ao sumário
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veira (2007, p. 82), ressaltamos que o revisor de textos não pode se restringir a saberes de ordem gramatical, sendo necessário “um conhecimento de
mundo mais amplo para solucionar algumas questões”. Na mesma linha,
encontra-se a reflexão de Salgado (2007), que percebe no revisor um outro
que tece certos sentidos e interfere discursivamente no texto, indo muito
além da correção, padronização e normalização.
Assim, retomamos Rocha (2012) para afirmar que a revisão não pode
se restringir a uma aplicação da gramática ao texto a ser revisado, já que,
muitas vezes, a linguagem do texto não permite a aplicação de determinadas regras gramaticais. É o caso da publicidade, por exemplo, que trabalha
com um tipo específico de linguagem, como veremos a seguir.
1.2 A PUBLICIDADE

Sabemos que a publicidade passa a ter uma significativa expansão
com a Revolução Industrial, sobretudo em razão do crescente desenvolvimento de empresas e produtos. Ela torna-se, então, “necessária” na formação social capitalista, pois tem o papel de estimular o mercado a partir da
persuasão do público, o qual teria necessidades não só materiais, mas também sociais, buscando reconhecimento e pertencimento a determinados
grupos sociais por meio dos bens de consumo (VESTERGAARD; SCHRODER, 1994).
Para autores especialistas no tema em questão, a publicidade funciona, na sociedade capitalista, como um instrumento de persuasão e de memória entre as marcas e seu público, o que sugere que sua função vai além
da comunicação de um produto ou de um serviço, buscando levar o público
ao ato de consumo e a uma futura fidelidade àquela marca. Nesse sentido,
a persuasão seria a forma como a marca chega ao público, e a memória, o
meio para permanecer com ele.
Na visão de Rocha (1995), os anúncios de publicidade refletem aspectos da sociedade, porém acrescentam a eles algo de magia, apagando
o fato de que aquilo que sobra nos anúncios falta na vida real. Dessa forma, “a publicidade retrata, através dos símbolos que manipula, uma série
de representações sociais sacralizando momentos do cotidiano” (ROCHA,
1995, p. 26).
Essas representações sociais se materializam em uma linguagem
muito própria, que visa tornar o texto publicitário um discurso persuasivo,
para obter a aderência de um público. Por isso, podemos dizer que o objetivo da publicidade é transformar o seu discurso persuasivo em um “ato de
consumo”, e, para isso, os publicitários baseiam-se em “recursos argumentativos” (CARRASCOZA, 2007, p. 31), na ilusão de que seus textos sejam
um meio de aproximar uma marca de seu público-alvo, como se a língua
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fosse uma arma passível de ser utilizada como uma estratégia persuasiva.
Se magia, criatividade, persuasão, argumentação e sedução fazem
parte da linguagem publicitária, podemos afirmar que os textos publicitários são bastante específicos, buscando alcançar uma linguagem mais
coloquial, a fim de alcançar/seduzir seu público interlocutor, o que torna
sua revisão também muito específica.
Ainda, conforme lembra Barthes (2005), o discurso publicitário chega ao público, muitas vezes, sem se distinguir de notícias ou de reportagens
(especialmente no ciberespaço, onde informações e anúncios se confundem a todo tempo), ou seja, “é normal que o gesto com o qual captamos
uma publicidade, em nosso jornal, na rádio, seja um gesto familiar, sem
pertinência particular: passivo talvez, mas sobretudo tranquilo, íntimo”
(BARTHES, 2005, p. 102).
Uma das possibilidades de refletirmos sobre tal questão é considerar
a característica da publicidade de envolver o público com seu discurso.
Com esse envolvimento, não há distanciamento crítico do público em relação ao que lê, ouve ou vê, logo, somente algum tipo de estranheza levaria o
público à quebra do envolvimento. Talvez por isso haja tanta preocupação
na publicidade com relação aos erros ortográficos nos textos, pois um erro
poderia gerar essa estranheza, esse desacordo entre público e anúncio, conforme veremos em nossas análises.
Pensando o contexto de produção da peça publicitária, consideramos importante especificar quais os cargos (Quadro 1) envolvidos nessa
atividade e nesta pesquisa, pois isto nos auxiliará a compreender o funcionamento das relações de força que se dão no espaço discursivo.
Quadro 1 – Cargos e funções nas agências de publicidade2
Cargo

Função

Assistente de
Atendimento(*)

Executa o controle dos trabalhos de cada cliente de seu grupo,
mantendo contato com os mesmos quando se faz necessário e fazendo
a ligação entre cliente e demais publicitários dentro da agência.

Diretor de
Criação

É responsável pela Direção de Criação, participando da supervisão
dos trabalhos das duplas de criação e de materiais promocionais.

Redator(*)

Forma a dupla de criação com o Diretor de Arte. É responsável pelos
textos de uma peça gráfica, audiovisual ou de materiais promocionais.

Diretor de Arte

Cria campanhas publicitárias em dupla com o redator. É responsável
pelas soluções visuais de uma peça gráfica, audiovisual ou de materiais
promocionais.

2
Neste quadro, destacamos cargos e funções referentes ao trabalho com publicidade off-line, ou seja,
que produz peças e campanhas a serem veiculadas na mídia impressa, foco deste estudo.
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Revisor(*)

Revisa os textos das campanhas criadas e aprovadas, em sua fase
de finalização, e/ou textos técnicos encaminhados pelos clientes e
materiais internos da agência.

Chefe de
Estúdio de
Arte(*)

Desenvolve trabalhos de assistência ao Diretor de Arte, é responsável
pela coordenação de finalização de campanhas, esboços ou projetos,
material promocional, comerciais de TV etc.

Arte Finalista

É responsável pela arte final dos trabalhos desenvolvidos. Dá o
“retoque final” nos trabalhos.

Fonte: adaptado pela autora a partir de informações do Sindicato das Agências de
Publicidade3. (*) Representam aqueles cargos que tiveram participação nesta pesquisa.

Em linhas gerais, podemos dizer que o processo de criação publicitária inicia na área de planejamento e atendimento, que juntas compreendem o que o cliente (marca/anunciante) espera da agência, repassando
e trocando informações e ideias (briefing4) com a área de criação (Diretor
de Arte/Redator/Diretor de Criação). Na área de criação, muitas vezes untamente com o planejamento, há o momento de troca de ideias, em que
acontece o braimstorm5, e a definição do mote criativo e das peças que irão
compor a campanha.
1.3 Espaço de dizeres

Apesar de ser parte das condições de produção, é preciso ressaltar
que o espaço discursivo não se confunde com o espaço empírico de enunciação. Assim, afirmamos, com Orlandi (2009, p. 16-18), que a noção de espaço
pode ser trazida para o âmbito da Análise do Discurso se a tomarmos como
uma dimensão significativa, ou seja, unindo o espaço físico ao simbólico.
Para Pêcheux (1990, p. 30-31), nos espaços discursivos há uma tentativa de torná-los logicamente estáveis por serem espaços em que, além da
realização de uma “gestão social dos indivíduos” (ou seja, a separação, classificação, identificação e comparação desses), haveria o estabelecimento de
“detentores do saber, especialistas e responsáveis de diversas ordens”, que
fazem funcionar uma estrutura lógica, na qual “supõe-se que todo sujeito
falante sabe do que se fala” (PÊCHEUX, 1990, p. 31).
As informações aqui apresentadas não são definitivas, uma vez que cada agência possui sua própria
constituição e distribuição de cargos e de funções. Disponíveis em: <http://www.sinaprogo.com.br/cargos_e_funcoes.html>. Acesso em: 06 jan. 2015.
4
Segundo Hansen (2013, p. 28), o briefing “reúne informações preliminares com todas as instruções
que o cliente (anunciante) fornece à agência para orientar seus trabalhos. [...] Funciona como um elo
entre o profissional de atendimento e os criativos, traduzindo o discurso do marketing para o discurso
da criação. Materializa a palavra do anunciante”.
5
Ainda conforme a definição apresentada por Hansen (2013, p. 28), o braimstorm “É a criação livre, uma
sensação que pode ou não marcar o abandono pontual (temporário) da realidade do briefing”.
3
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Para Grigoletto (2005), o espaço discursivo é entendido como um
recorte, uma região de um campo discursivo maior. Também revisitando
Pêcheux, Grigoletto (2005, p. 45, grifos da autora) lembra que:
As condições de produção vão regular o que pode e o que não pode ser dito no
funcionamento discursivo interno desses espaços. Há uma proibição de interpretação,
o que remete a uma homogeneidade lógica, a qual, segundo o próprio Pêcheux, não
se sustenta, já que as proposições/enunciados que são inscritos no interior desse
espaço discursivo são atravessados por uma série de equívocos.

Partimos, então, da noção de espaço discursivo para tratarmos de
um espaço de dizeres da publicidade, o qual se inscreve no campo discursivo
midiático, e dele sofre determinações6. Apoiados em Cortes (2015), afirmamos que o espaço discursivo é produzido socialmente e, por isso, pode
ser tomado como parte das condições de produção dos discursos que ali
circulam. Nele, há relações sociais e discursivas em jogo, há disputas e,
dessa maneira, há relações de força “seja na construção, seja na disputa
pela ocupação e controle dos espaços produzidos” (CORTES, 2015, p. 22).
A partir disso, tomaremos a publicidade enquanto espaço de dizeres
(NOBLE, 2016), como ambiente em que se realizam os dizeres sobre o trabalho do revisor, sem, no entanto, adotarmos o termo discurso publicitário,
pois consideramos que este é o termo geralmente associado aos discursos
dos anúncios de publicidade. Como vimos, também não se pode confundir
este espaço com a agência de publicidade somente enquanto local físico. O
que tentamos definir aqui é, portanto, uma ambiência, um espaço comum,
sem endereço fixo ou físico, em que determinados tipos de discursos são
produzidos por sujeitos que se inscrevem em certos lugares discursivos e,
posteriormente, ocuparão determinadas posições-sujeito e cujos discursos
são determinados por se realizarem nesse espaço.
Assim, o espaço de dizeres da publicidade poderia ser caracterizado
como um ambiente propício à comunicação e à circulação de ideias e, teoricamente, criativo. No entanto, com Hansen (2013, p. 108), podemos afirmar
que as determinações de tempo, verba e objetivos dos anúncios, fazem da
agência um espaço de “reprodução de pré-construídos, em que se criam as
condições para os publicitários reproduzirem dizeres, e não um lugar de
criatividade”.
Ao longo do processo de criação de um discurso publicitário, múltiplas são as vozes que se entrelaçam para criar uma campanha ou um
anúncio: além do anunciante, na agência, alguns cargos estão diretamente
envolvidos no planejamento, atendimento, redação, arte-final, revisão das
Posteriormente, com a realização das análises, observaremos como funcionam essas determinações
no espaço de dizeres aqui delimitado.
6
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peças publicitárias. No entanto, a produção das campanhas é atravessada
por uma hierarquia silenciosa, um jogo de poder simbólico, uma vez que é
a dupla de criativos (diretor de arte e redator) quem rege a orquestra: são
esses sujeitos que dão o mote criativo a uma ideia vinda do cliente (anunciante) – muitas vezes com limitações financeiras e criativas – e é por eles
que as alterações passam para a aprovação final após o processo de revisão.
O momento que interessa a este trabalho ocorre no final do processo
criativo, quando a dupla de criação libera as peças para a etapa de revisão,
a qual é realizada em conjunto pelo próprio redator, pelo atendimento,
revisor, arte-finalista (estúdio) e diretor de arte.
Vejamos uma proposta de ilustração desse processo:
Figura 1 – Etapa de Revisão

Fonte: elaborada pela autora (2016).

A Sequência Discursiva 1 (doravante SD), a seguir, descreve o processo de revisão:
SD1 [RD17] - Quem faz o trânsito da peça sempre é o atendimento... aí passa pelo
arte-final depois pro revisor e pra mim/se tiver uma alteração eu posso concordar
Para denominar os lugares ocupados pelos sujeitos enunciadores e identificar as entrevistas, utilizamos as seguintes denominações e siglas: AT – Atendimento; CE – Chefe de Estúdio; RD – Redator;
RV – Revisor.

7
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ou discordar...se eu não concordar eu vou provavelmente pedir pro atendimento
conversar com o revisor... se for uma coisa mais simples eu só aviso que não vou
alterar/porque às vezes é uma coisa de estilo de escrita...mas geralmente se eu tiver
alguma dúvida eu vou até ela e a gente troca um pouco pra ficar certo...eu acho que
em todas as agências é meio assim.

Como podemos observar, nessa etapa, todas as modificações textuais realizadas pelo revisor passam para o atendimento, que leva a peça
novamente para o redator. Muitas vezes, como citado em algumas entrevistas, é necessária a aprovação do cliente (anunciante) com relação às
alterações na peça, o que também é feito pelo atendimento, o qual, para
Hansen (2013), é quem representa um “elo” entre agência e anunciante. Na
maioria das vezes, porém, quem aprova ou não uma alteração do revisor é
o redator.
Também podemos afirmar que o espaço de dizeres da publicidade
é formado por poder e coerção, onde funcionam determinações de uma
Formação Discursiva (FD) que definem o que se pode e deve dizer, e o que
se pode e deve silenciar, bem como quem pode e deve dizer e quem não pode
e não deve dizer.
2 O REVISOR E A “SACADA” PUBLICITÁRIA

Como vimos, o espaço de dizeres da criação publicitária se apresenta, em nosso corpus, como um espaço de embate. Nele, há uma relação
hierárquica/de poder velada, uma vez que são os publicitários que possuem
poder de aprovação ou não das alterações textuais efetuadas pelo revisor.
Diante disso, observamos o funcionamento dessas relações em algumas SDs. As SDs 2, 3 e 4, a seguir, respondem à pergunta O que o revisor
pode e o que não pode fazer?
SD2 [AT1] - Acho que ele não pode é insistir... Não é que assim... é aquele negócio,
sugestões sempre são bem-vindas, mas tu lembra que dependendo/às vezes/ou do
criativo que a gente tá trabalhando ou até do cliente/às vezes não é sempre que a
gente consegue então a gente tenta né? Mas às vezes a gente não consegue... por
mais que a frase às vezes não fique a mais adequada possível.
SD3 [RV3] - Porque o revisor não tem a liberdade -- na maioria das vezes ele não
tem a liberdade de modificar o texto -- ele só pode dar sugestões que podem ser
aceitas ou não... normalmente não porque os redatores não querem ter a criação
iluminada deles alterada... é como se o revisor -- que é só um revisor -- não tivesse
direito de modificar uma criação que é publicitária que envolve criatividade iluminação e tudo o mais... É como se o revisor não tivesse apto a esse tipo de trabalho -vamos dizer assim -- como se ele estivesse intervindo no trabalho do redator quando
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ele sugere alterações de texto que não são ortográficas e gramaticais...
SD4 [RD2] - Ele pode fazer tudo... ele pode corrigir a pontuação... pode sugerir
uma mudança de uma palavra por outra.... ele pode SUGERIR... aí quem eu acho
que diz sim ou não vai ser o redator/ da mudança de palavra... de sentido... mas
quanto à gramática eu acho que ele é soberano... ‘aqui essa vírgula... não”... ou sei
lá... “ah repetiu aqui... tem duas palavras repetidas aqui e você não percebeu... talvez seja melhor mudar”, sem problema.

Nas SDs apresentadas, percebemos a recorrência do significante sugestão, que remete a um processo parafrástico, no qual uma mesma sentença seria cabível em relação às funções do revisor, em comparação às
funções do redator: redator cria, revisor sugere, redator aprova (ou não). Esse
efeito de sentido aponta para as relações de poder/hierarquia que funcionam nos dizeres sobre o revisor de textos da publicidade, como o enunciado sugestões sempre são bem-vindas, que é complementado por mas... não é
sempre que a gente consegue [a alteração]. Essa contradição, marcada pelo
conector mas, nos leva a inferir que a liberdade do revisor em relação ao
texto publicitário é relativa, já que depende de uma aprovação por parte do
redator ou do cliente, o que nem sempre ocorre.
A questão da liberdade também é recorrente na discursivização do
trabalho do revisor, pois, aparentemente, este “pode sugerir o que ele quiser”, “pode fazer tudo...”, no entanto, os enunciados: “o que ele deve sugerir
mesmo são as questões gramaticais de vírgula de concordância... coisas assim...”, e “ele pode corrigir a pontuação... pode sugerir uma mudança de uma
palavra por outra.... ele pode SUGERIR...” marcam que a liberdade não é
total.
Ela é condicionada a: 1) ser uma sugestão e 2) ser ou não aprovada
pelo redator. Sendo assim, nem tudo pode ser alterado, nem tudo pode ser
sugerido. Logo, se há restrições, nos questionamos: por que a liberdade é
mencionada como parte do trabalho do revisor? A quem interessa/por que
interessa que o revisor seja livre/se acredite livre em seu trabalho?
Para tentar responder a esses questionamentos, voltemos ao processo de revisão: na ilusão de controlar os sentidos de um discurso atravessado
por inúmeras vozes é que os sujeitos publicitários passam os anúncios para
a etapa de revisão, na busca de um sujeito que detenha o conhecimento
“pleno” das regras ortográficas e sintáticas, mas que, na maioria das vezes,
é interditado a escrever e a alterar o texto. Essa interdição é da ordem do
que se pode e deve fazer/dizer a partir de determinados lugares ocupados
por aqueles que enunciam.
Em um primeiro gesto de leitura de nosso corpus, portanto, percebemos um sujeito que, ao enunciar sobre o revisor, traz as representações que
faz de seu lugar, do lugar do revisor, bem como das relações de hierarquia
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e de poder dentro da agência.
Nesse sentido, o lugar discursivo é aquele em que o sujeito se inscreve para dizer. Podemos “tomar o lugar discursivo como um espaço constitutivamente heterogêneo, onde se materializam as diferentes imagens
projetadas pelos interlocutores de um discurso”. (GRIGOLETTO, 2008, p.
56-57). Esse lugar discursivo, conforme nos diz Grigoletto, é constituído
pela prática social – e por isso entendemos as relações entre os lugares
sociais como necessárias – e pela prática discursiva, em uma relação de
constituição mútua, pois um lugar depende do outro.
O que nos interessa é analisar como esses sujeitos enunciam sobre
o revisor de textos a partir de determinado lugar discursivo, para então
tomar posição, identificando-se com uma ou outra posição-sujeito de uma
Formação Discursiva (FD).
A partir disso, podemos perceber que, no espaço de dizeres da publicidade, estão envolvidos os lugares sociais do patrão (dono da agência), do
cliente (anunciante) e dos empregados (os diferentes cargos ocupados pelos sujeitos, publicitários ou não, que trabalham na agência). Já em relação
aos lugares discursivos, são percebidas algumas distinções nas sequências
aqui analisadas, pois há os lugares de atendimento, de redator e de revisor. Para delimitá-los, compreendemos que, apesar de todos ocuparem um
mesmo lugar social de empregado da agência de publicidade, sua prática
discursiva evidencia maior ou menor poder que possuem na estrutura da
agência.
Cabe aqui, portanto, adentrar na noção de formação discursiva, conforme pensada pela Análise do Discurso pêcheuxtiana, como aquilo que se
pode e deve dizer/o que não se pode e não se deve dizer em um determinado domínio de saber, a partir da filiação ideológica do sujeito. Conforme
nos traz Pêcheux (2009), é na inscrição do sujeito em uma FD que há a
identificação deste com determinados saberes e não outros.
Assim, nos dizeres aqui analisados, percebemos a inscrição dos sujeitos a uma FD que chamaremos de FD do trabalho em publicidade. E
é no âmbito desta que analisamos os dizeres sobre o revisor de textos
da publicidade, o que se pode ou não dizer em relação aos diferentes
lugares sociais na agência, às funções do revisor em contraponto com as
funções do redator na agência, o que o revisor pode e não pode fazer, como
funciona o processo de trabalho da revisão. Também cabem, nessa FD, os
pré-construídos sobre a língua, que determinam os dizeres sobre o revisor e
sobre o trabalho em publicidade. São, portanto, dizeres sobre a revisão em
um ambiente publicitário que lhe conferem uma especificidade.
Por se identificarem com esta FD, os sujeitos nela inscritos apresentam um discurso recorrente em relação a alguns temas, como no que
concerne à criação (escrita) das peças publicitárias, conforme vimos nas
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SDs 2, 3 e 4 anteriormente.
Na FD do trabalho em publicidade, então, a forma-sujeito determina que o revisor de textos seja um sujeito que ocupa um lugar de
conhecimento técnico, uma vez que possui o conhecimento das regras gramaticais necessárias à revisão dos textos publicitários.
Isso nos remete à reprodução da força de trabalho, conceito trazido
de Marx por Althusser no desenvolvimento de sua teoria acerca dos Aparelhos Ideológicos de Estado. destacando que não basta assegurar as condições materiais (salário, jornada de trabalho) para que a força de trabalho
se reproduza, é necessário que a mão de obra seja também qualificada, “de
acordo com os requisitos da divisão técnica e social do trabalho, com seus
diferentes ‘cargos’ e ‘postos’” (ALTHUSSER, 1996, p. 107), qualificação essa
obtida no sistema educacional capitalista.
Essa qualificação, no entender de Althusser (1996), não diz respeito
somente aos conhecimentos teóricos – tal como aprender a ler, escrever e
contar – adquiridos na escola, mas também ao aprendizado das regras e
normas de convivência da sociedade, à moral e à consciência profissional,
as quais se refletirão nas atitudes e no posicionamento dos sujeitos nos
empregos aos quais forem destinados. Assim sendo esse conjunto de saberes serve à reprodução da força de trabalho, garantindo a cada sujeito o
seu lugar “devido” na formação social. Além disso, o autor destaca alguns
saberes, como falar e escrever de forma apropriada e “comandar de forma
adequada”, os quais são dirigidos somente “aos futuros capitalistas e seus
servidores”, chamando a atenção para uma divisão social que determina o
sujeito desde a escola.
Na discursivização do trabalho do revisor, percebemos essa divisão
do trabalho, no entanto, nesta FD, quem detém o conhecimento das normas da escrita (o revisor) não detém o “comando” de que fala Althusser
(1996). Essa contradição se justifica quando retomarmos a recorrência do
significante liberdade nas SDs. Interessa à manutenção da hierarquia e dos
lugares na agência que o revisor se acredite livre para realizar seu trabalho,
conformado com sua posição, que apenas sugira, que seja soberano quanto
à gramática (SD4), mas não reescreva o texto que a ele chega. Assim, a revisão de textos seria vista como um trabalho de cotejamento do texto com
a gramática, conforme vimos anteriormente na abordagem de Malta (2000)
sobre a revisão, como se fosse possível ao revisor apenas apontar o que está
diferente do correto.
Por outro lado, há a divisão entre o conhecimento técnico do revisor
e o trabalho do publicitário, o qual estaria relacionado à criatividade, à
“sacada” publicitária, reservada a alguns, sendo um trabalho que o revisor
não estaria apto a realizar. Assim, apesar de possuir conhecimentos técnicos considerados importantes na FD, o revisor está apto apenas a sugerir
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alterações técnicas, gramaticais, sugestões que devem ser validadas pelo
redator.
As relações de poder, como vimos com Pêcheux (1997), estão diretamente relacionadas aos lugares que ocupam aqueles que enunciam. Essas
relações são observadas nas SDs anteriormente apresentadas, pois aquilo
que o sujeito enuncia do lugar discursivo de publicitário está ligado ao
poder que possui por ocupar um cargo de redator. O sujeito ocupa um lugar social que, apesar de ser o de empregado, autoriza ou não as sugestões
feitas por aquele que ocupa um lugar social também de empregado, mas
que ocupa um cargo hierarquicamente visto como inferior na estrutura da
agência de publicidade: o revisor.
Nessas SDs, portanto, o sujeito parece se identificar com duas posições-sujeito: ora as alterações devem ser estritamente gramaticais (PS1),
ora o sujeito pode dar sugestões, porém, são sempre sugestões controladas,
a serem aprovadas ou não pelo redator (PS2). Chamaremos, então, a PS1
de Posição-sujeito Revisão é Correção, na qual o sujeito parece se identificar plenamente com os saberes da forma-sujeito e, consequentemente,
da FD em que se inscreve. Já a PS2 – Revisor sugere, redator aprova,
representa um sujeito que se identifica com uma posição intermediária em
relação à forma-sujeito dos saberes dessa FD, que não se desidentifica com
estes, mas também não se identifica plenamente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, buscamos a desconstrução de algumas evidências
sobre a figura do revisor, sobre aquilo que escapa quando se fala em revisão
de textos, especialmente no espaço da publicidade, aquilo que vem nos dar
pistas no fio do discurso.
A partir de uma primeira análise do corpus, pudemos identificar o
envolvimento, nesse espaço de dizeres da publicidade, dos lugares sociais
de patrão (dono da agência), do cliente (anunciante) e dos empregados
(revisores, redatores, atendimento, chefe de estúdio etc.). No entanto, com
a análise das sequências discursivas recortadas do corpus, percebemos distintos lugares discursivos, ou seja, aqueles em que os sujeitos se inscrevem para dizer e que dependem, numa relação de mutualidade, da prática social. Nesse sentido, compreendemos que, apesar de redator, revisor e
atendimento ocuparem um mesmo lugar social de empregado da agência
de publicidade, sua prática discursiva evidencia não só que enunciam de
lugares distintos, mas também as relações de poder e hierarquia que estão
envolvidas no espaço de dizeres da publicidade.
Pela análise dessas relações, então, constatamos que o sujeito que
ocupa o lugar de redator aparece como o lugar responsável pela autoriVoltar ao sumário
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zação das alterações do revisor, o que foi percebido pela recorrência do
significante sugestão no que concerne às funções do revisor, ligando esse
significante ao significante aprovação, atribuído ao redator, e levando-nos
a constatar um mesmo efeito de sentido de que redator cria, revisor sugere,
redator aprova (ou não). Assim, podemos afirmar que ao revisor é conferido
um efeito de liberdade em relação ao seu trabalho com o texto, posto que
essa liberdade só diz respeito às sugestões que o revisor pode fazer, mas
que dependem de uma aprovação para se efetivarem na peça publicitária.
Observamos, assim, a divisão social do trabalho de que fala Althusser
(1996), pela qual se constata que determinados saberes representam poder
na estrutura hierárquica do trabalho. Com isso, podemos afirmar que na FD
do trabalho em publicidade há a divisão entre o conhecimento técnico do
revisor e o trabalho do publicitário, que é da ordem da criatividade, sendo um
trabalho que o revisor não estaria apto a realizar, o que evidencia as relações
de poder e hierarquia que funcionam no espaço de dizeres da publicidade.
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SECA, XOTE E BAIÃO: A PRODUÇÃO DE SENTIDOS PELO
PROCESSO DE PARÁFRASE E POLISSEMIA
Teodulino Mangueira Rosendo1
Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL
INTRODUÇÃO

O propósito deste artigo é refletir como os efeitos de sentidos são
produzidos pelos processos de paráfrase e polissemia em duas materialidades discursivas, poesia e fotografia, construídas dentro do Projeto Seca,
Xote e Baião: Memória e Identidade2, desenvolvido com alunos do ensino
médio no sertão paraibano. Tal projeto teve como inspiração a seca que
permanentemente assola o sertão nordestino, buscando pela memória
questionar e (re)significar as formas de convívio com essa realidade cruel.
Assim, tanto pela leitura do clássico Vidas Secas, de Graciliano Ramos
(2011), quanto pelas experiências locais foi possível debater e apreender o
contexto dessa situação, materializado na produção de poesias e de registros fotográficos que propiciaram a montagem de uma fotonovela. Todas
as atividades foram construídas na perspectiva da luta e da resistência3,
como forma de enfrentamento das dificuldades vividas e sentidas por cada
aluno.
Essa proposta de intervenção pedagógica também relaciona a “identidade cultural” sertaneja com o que foi contado e cantado por Luiz Gonzaga em sua discografia, decorrendo dessa alusão o “Xote e Baião” que se
insere no título, uma forma de prestar uma homenagem ao referido poeta.
À vista disso, caminhou-se refletindo e buscando a interiorização
e a significação do ser sujeito-aluno, sertanejo, inserido nessas paisagens
emolduradas pela seca, mas igualmente constituídas de lutas, de sonhos,
de esperança.
Eis as materialidades recortadas do livro ação do projeto, intitulado
Retalhos Poéticas da Seca (ROSENDO, 2012), e da fotonovela – Vidas
Secas.

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Universidade do Sul de
Santa Catarina. Mestre (2015) em Métodos e Gestão da Avaliação pela UFSC.
2
Projeto de nossa autoria desenvolvido no ano de 2012, na Escola E.E.F.M.Bernardino José Batista, em
Triunfo/PB, e avaliado pelo Governo da Paraíba como o melhor projeto da 9ª Gerencia de Ensino, recebendo o Troféu Mestres da Educação e sendo publicado no livro Prêmio Mestres da Educação – Boas
ideias transformam a educação.
3
Orlandi (2012) menciona que trabalhar a resistência é perceber indícios e pistas que, inseridos no
processo discursive, mobilizam o simbólico, o ideológico e o histórico.
1
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Meu nome é Nordeste
Sou da Seca!
Se o desprezo comove?... Eu sou forte e verdadeiro. Apesar de sentir fome,
Sou do nordeste brasileiro.
(ALVES; OLIVEIRA, 2012, p. 34).
Figura 1: Fotonovela Vidas Secas

Fonte: Oliveira (2012).

Evidencia-se que a realização desse estudo teórico-analítico exige
aprofundamento na Análise de Discurso (AD), campo do conhecimento
científico, buscando entender as condições de produção do seu objeto e
sua relação com a ideologia e o inconsciente. Obrigatoriamente, irão ser
mobilizadas as noções fundantes da AD como: sujeito, Formação Ideológica, Formação Discursiva, interdiscurso, memória, dentre outras associadas
ao discurso.
Segundo Orlandi (2015, p. 13), a AD:
[...] trata do discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem a ideia de curso,
de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando.

Pontua-se que os traços singulares da teoria do discurso vão consiVoltar ao sumário
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derar o funcionamento da linguagem e a relação do indivíduo com a língua
e com a história, inserido no processo discursivo em que ambos são afetados e constroem sentidos. O trabalho com a linguagem vai ser concentrado
na busca pela compreensão desses entidos gerados pelo indivíduo interpelado pela ideologia em sujeito, dentro da história.
Dessa forma, a AD, de acordo com Orlandi (2015), concebe a linguagem como mediação necessária entre o homem e a realidade natural
e social:
Essa mediação, que é o discurso, torna possível tanto a permanência e a continuidade quanto o deslocamento e a transformação do homem e da realidade em que
ele vive. O trabalho simbólico do discurso está na base da produção da existência
humana (ORLANDI, 2015, p. 13).

1 AD E SUAS FILIAÇÕES TEÓRICAS

Na obra Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio, Michel Pêcheux (2009), fundador da AD de linha francesa, vai apontar
que a língua enquanto sistema concreto está relacionada, antagonicamente, à história e aos sujeitos falantes. E, nessa percepção, vai formulando as
bases da sua teoria sobre o discurso, marcadamente sob um pilar político
materialista centrado no sujeito não individualizado e nem neutro, mas
ideológico e assujeitado.
Ideologia e assujeitamento são palavras de ordem que Pêcheux
(2009), com base em Louis Althusser (1978), vai trabalhar na AD reformulando-as e adequando-as para chegar às condições de produção do discurso, pensando o processo discursivo no qual ela se insere, e não no produto.
Ficam, nesses termos, palpável o atravessamento da ideologia e formadas
as bases da AD – língua, sujeito e história.
Por conseguinte, no que toca à língua e sua unidade, Pêcheux (2009)
vai opô-la às noções de discurso, acrescentando a questão das contradições ideológicas e inscrevendo-as nas relações ideológicas que refletem a
permanente luta de classes. Em Saussure, ele vai interessar-se pela noção
de valor, por ser mais abrangente que a ideia de significado, embora não
despreze a dicotomia saussuriana – langue, parole –, avança em relação à
mesma, não omitindo ou secundarizando elementos preciosos ao objeto da
AD como, por exemplo, o sujeito e a sua história. De acordo com Orlandi
(2015, p. 17) “[...] a língua tem sua ordem própria, mas só é relativamente
autônoma” (distinguindo se da Linguística, ela introduz a noção de sujeito
e de situação na análise da linguagem).
Outro cruzamento na AD se dá pelo viés da Psicanálise, com as contribuições de Freud e seu conceito não empírico de inconsciente para, indo
Voltar ao sumário
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além dele, pensar o sujeito lacunar e marcado pelo desejo. Das leituras de
Lacan em Freud e metaforicamente personificado no mito narcisista, chega-se à referência do sujeito do discurso, com a afirmação do próprio Lacan de que “o inconsciente é estruturado como uma linguagem”, atentando
para o fato de que o desenvolvimento do significante e de sentidos novos
são construídos pela metáfora.
[...] por intermédio da metáfora, pelo jogo da substituição de um significante por
outro num lugar determinado, que se cria a possibilidade não apenas de desenvolvimentos do significante, mas também de surgimento de sentidos novos, que vêm
sempre contribuir para aprimorar, complicar, aprofundar, dar sentido de profundidade àquilo que, no real, não passa de pura opacidade (LACAN, 1999 p. 35).

Por outro lado, Pêcheux ([1975] 1988), filiado ao campo do marxismo
– sobretudo pela leitura de Althusser em Marx –, traz para essa discussão
o materialismo ideológico vinculado à luta de classes.
[...] é a luta das classes (conceito novo) que é o motor (conceito novo) da história; que
move que faz avançar, que “mexe” a história: e realiza as revoluções. Essa tese é de
grande importância: porque põe em primeiro plano a luta das classes (ALTHUSSER,
1978, p. 26, grifos do autor).

E essa luta das classes passa pela luta dos Aparelhos Ideológicos
de Estado, instrumentos pelos quais a ideologia é realizada e se realiza.
Considerando, ainda, que é no modo de produção e, portanto, no modo de
exploração que ela se enraíza, e que a sua materialidade é a unidade das
relações de produção, de forças produtivas numa formação social histórica
concreta.
Michel Pêcheux (2009) entende que a constituição dos sentidos vão
se produzindo conjuntamente com a própria constituição do sujeito, por
meio da interpelação. O fato de assumir uma ideologia passa, então, pela
mobilização de um real afetado pelo simbólico, nesse movimento da interpelação em que “o indivíduo”/“sujeito” é chamado à existência.
Segundo Pêcheux (2009, p. 155, grifos do autor), o que a tese “‘[...] a
ideologia interpela os indivíduos em sujeitos’ designa é exatamente que ‘o
não-sujeito’ é interpelado-constituído em sujeito pela Ideologia [...]”. Nesse sentido, o autor chama atenção para o “efeito retroativo” da interpelação
que faz com que todo indivíduo seja “sempre-já-sujeito”. Uma condição
que se apresenta na forma de transferência de um outro sujeito no processo de constituição.
Para Orlandi (2015, p. 18), a AD constituiu-se, então, a partir de três
domínios disciplinares:
Voltar ao sumário
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[...] a Análise de Discurso é herdeira das três regiões de conhecimento – Psicanálise,
Linguística, Marxismo – não o é de modo servil e trabalha uma noção – a de discurso – que não se reduz ao objeto da Linguística, nem se deixa absorver pela Teoria
Marxista e tampouco corresponde ao que teoriza a Psicanálise. Interroga a Linguística pela historicidade [...] questiona o Materialismo perguntando pelo simbólico e
se demarca da Psicanálise pelo modo como, considerando a historicidade, trabalha
a ideologia como materialmente relacionada ao inconsciente [...].

Nessa perspectiva, Courtine (2016) alerta para o fato de que essa
interdisciplinaridade não pode ser constituída pela mera justaposição das
disciplinas que formam a AD, mencionando que cada uma já tem seu “ponto de vista” e o fato de que o discurso não prevalece como objeto de estudo
dessas disciplinas, contudo, “é o trabalho teórico-prático do discurso como
objeto. [...] que faz surgir à referência à articulação interdisciplinar neste
objeto, atribuindo-lhe um conteúdo e uma configuração precisa” (COURTINE, 2016, p. 17). Percebe-se uma crítica, de certo modo injusta, ao Pêcheux pelo fato de que ele poderia ter chegado ao objeto evitando a interdisciplinaridade, seguindo o caminho da própria análise. Atenta-se para o
fato de que por uma via, ou outra não modificaria a maneira de pensar o
objeto da AD.
2 ANÁLISE DISCURSIVA – “A LUTA PELOS SENTIDOS”

As duas materialidades – a poesia Meu nome é Nordeste e a fotografia Fotonovela Vidas Secas – selecionadas para esta análise foram produzidas em um processo de intervenção escolar a partir do lugar discursivo
da Literatura. Assim sendo, o clássico Vidas Secas configura um espaço
da memória mobilizada nas formulações que, pelo viés da repetição e do
discurso autoritário, sinaliza a construção parafrástica em que os sentidos
gerados materializam a relação entre a estrutura da língua e o acontecimento enunciativo; relação entre a língua e a história.
Inicialmente, tem-se marcada a presença do discurso pedagógico
com a intencionalidade da figura docente orientando e encaminhando as
etapas de desenvolvimento das atividades. Tal percepção aponta o que Orlandi (1996, p. 24) chamou de discurso de tipo autoritário que “tende para a
paráfrase” e em que “a polissemia é contida”.
Quanto ao processo de textualização4 na vivência escolar, convém
pontuar que ele foi trilhado levando em consideração os princípios da coerência e da coesão textual, bem como sob a base da intertextualidade. A no4
Orlandi (2015, p. 67) esclarece: O Texto é texto porque significa “[...] o que interessa não é a organização linguística do texto, mas como o texto organiza a relação da língua com a história no trabalho
significante do sujeito em sua relação com o mundo”.
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ção de interdiscursividade, da perspectiva discursiva, também foi tomada
sob a ótica do sujeito e da incompletude. A equivocidade constituída na relação entre a poesia e a fotografia exploradas, não só assevera a tendência
parafrástica dos sentidos produzidos, mas também visibiliza o vínculo de
tensão da própria linguagem entre o mesmo e o novo, clarificando o trabalho da AD com o sujeito, com a linguagem e com a situação, e traduzindo
em gestos de descrição/interpretação de onde vêm os sentidos, conforme
menciona Orlandi (2005).
Aqui averigua-se com Pêcheux ([1975] 1988) que os sentidos e as
palavras não são opacos, nem neutros, todavia construídos e evidenciados
pela ideologia.
É a ideologia que fornece as evidências pelas quais “todo mundo sabe” o que é um
soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve, etc., evidências que fazem
com que uma palavra ou um enunciado “queiram dizer o que realmente dizem” e
mascaram, assim, sob a transparência da linguagem, aquilo que chamaremos o caráter
material do sentido das palavras e dos enunciados (PÊCHEUX, [1975] 1988, p. 160,
grifos do autor).

Pêcheux ([1975] 1988, p. 160, grifos do autor) ainda explica que “as
palavras, as expressões, proposições, etc., mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam”. Nesse ponto, ele relaciona
o sentido com as posições inscritas na ordem das Formações Ideológicas.
Necessário, então, perceber nesta análise que as Formações Ideológicas desempenham a função de reprodução das relações de produção
pelos gestos de sujeição que caracterizam o sujeito ideológico, estabelecendo a posição desse sujeito nessa conjuntura situacional. Assim, pelo “todo
complexo das formações ideológicas” se chega à concepção de Formação
Discursiva (FD): “[...] aquilo que, numa determinada formação ideológica
dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determina pelo estado da luta de classes, o que pode e deve ser dito [...]” (PÊCHEUX, [1975] 1988, p. 160, grifos do autor).
Desse modo, percebe-se que os efeitos de sentidos produzidos pelas
materialidades linguística – a poesia – e imagética – a fotografia – se estabelecem a partir das FDs dominantes nos discursos em que se inscrevem
os sujeitos – alunos – produtores, marcados historicamente pelas dificuldades econômicas e sociais, pelas demoradas agonias causadas pela seca,
outrossim pelos estereótipos cristalizados em torno dessa situação. Isto é,
o dito e o não dito5 nessa produção se compondo “nas relações que tais
Para Orlandi (2015) o não dizer é encampado pelas noções de interdiscurso, de ideologia e de FD,
apontando que esse não dizer é necessário. O silêncio, segundo a autora é uma forma de trabalhar o
não-dito.
5

Voltar ao sumário

44

Discurso, cultura e mídia: pesquisas em rede

palavras, expressões ou proposições mantêm com outras palavras [...] da
mesma formação discursiva” (PÊCHEUX, [1975] 1988, p. 161).
É importante, nesse aspecto, considerar o que escreve Indursky
(2011, p. 82): “é o indivíduo que, interpelado pela ideologia, se constitui
como sujeito, identificando-se com os dizeres da formação discursiva que
representa, na linguagem, um recorte da formação ideológica”. Depreende-se que a interpelação do indivíduo em sujeito se dá pelo processo da
identificação desse sujeito com a FD que o domina.
Sem perceber o assujeitamento ideológico, os efeitos de sentidos
dessas materialidades apontam para um acontecimento enunciativo. O
sujeito enuncia do lugar discursivo de quem conhece o fenômeno da seca –
“Sou da Seca!” –, sabe que geograficamente está inserido nessas paisagens
dominadas por esse fenômeno cíclico, bem como tem convicção do passado histórico de sofrimento e espoliação, preconceitos e estereótipos sociais,
culturais e linguísticos, das “tristes partidas” de familiares e conterrâneos
expulsos do seu rincão, sobretudo da inércia política que está presente em
toda essa questão como pano de fundo – “Se o desprezo comove?”.
Outro fato de destaque na poesia é a insistência do verbo ser utilizado três vezes, reiterando esse sentimento de pertença, de íntima relação
entre o sujeito e o verbo. Essa é uma marca de expressão forte da harmonia
com os dizeres da FD, mobilizando pelo interdiscurso os pré-construídos e
a memória6 que permitem esses dizeres em detrimento de outros, e que fazem esses dizeres carregados sentidos, exatamente por já estarem inscritos
e já constituírem sentido em outro lugar, em outro momento e que vão se
reescrevendo e gerando outros saberes, ampliando e reconfigurando a FD.
Assim, pela memória discursiva esse sujeito do discurso traz à tona
os saberes sobre o ser nordestino, o ser da seca e do imaginário que carrega
a noção de força e resistência desses brasileiros diante das contradições
e intemperes da vida, a exemplo do – “Eu sou forte e verdadeiro”, registrado na poesia. E, desse conhecimento, pelo viés político da denúncia, o
seu dizer bate com a realidade experimentada no passado/no presente (no
futuro?) como uma marca da resistência, produzindo nas materialidades
efeitos de sentidos para além da paráfrase, uma vez que ampliam, pela
vivência e pela “livre” interpretação, os efeitos da polissemia, ainda que
contida, dado a inscrição dessas materialidades no discurso autoritário.
Nesse batimento da interdiscursividade, a recognição estampada no
enunciado “Eu sou forte e verdadeiro” retoma os dizeres do poeta Euclides
da Cunha, na obra Os Sertões (1984): “O sertanejo é, antes de tudo, um
forte”, mostrando que aos viventes da seca “são atribuídos a firmeza e a
Indurski (2011) explica que uma característica essencial da noção de memória para a AD é o fato
do sujeito, ao produzir seu discurso, realizá-lo sob o regime da repetibilidade, mas o faz afetado pelo
esquecimento, na crença de ser origem daquele saber.
6
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força determinante para continuar na luta, para não desistir”. A palavra
“verdadeiro” aparece com outro efeito de memória, trazendo uma relação
com o discurso religioso, marcante na vida dos sertanejos catequisados por
modelos que evidenciam uma verdade e um erro coabitando as práticas
cotidianas.
Falar a verdade está relacionado, no contexto da poesia, a não ficar
calado, a não ser omisso. “E conhecereis a verdade e ela vos libertará7” é um
ensinamento religioso e, por conseguinte, sublinha-se que é nessa retomada que se estabelece a reconstrução dos sentidos.
A fotografia recortada para esta análise parte da atividade do Projeto Seca, Xote e Baião também se inscreve nessa situação discursiva, uma
vez que ela foi desenvolvida depois das experiências de leitura, debate, escrita de poesia; sendo organizada a partir de sequências da narrativa da
obra literária Vidas Secas. Assim, observando a cena captada, é possível
descrevê-la considerando a precária moradia de pau-a-pique desprovida de
qualquer condição estrutural sobre a qual se posicionam quatro pessoas e
dois animais: ao centro, se coloca a mulher, lembrando a figura da personagem Sinhá Vitoria, ela está sentada numa posição curvada e traz consigo
um olhar sério e compenetrado naquilo que faz, como que alheia a tudo
que está a sua volta, inclusive aos filhos; à direita estão o homem que representa Fabiano e a cachorra que remonta à Baleia, também personagens
de Vidas Secas, além de um cabrito. O homem agachado faz um carinho
no animal, manifestação que nos gestos de interpretação revelam a humanização do animal, único membro da família que recebia afagos e era bem
tratado; os filhos aparecem ao fundo da fotografia, estão sentados junto à
porta, expressando uma tristeza visível, um desencantamento e uma apatia
a tudo que lhes cerca; ferramentas de trabalho também aparecem como a
espingarda e a picareta, elas trazem a noção da labuta diária, do suor pela
sobrevivência. No conjunto dessa materialidade significante, estão impressas as ideias de abandono e de indiferença, espaço em que muita coisa é
dita, mas também muita coisa é silenciada.
Percebe-se que os efeitos de sentidos edificados na fotografia estão,
de certa forma, limitados. Isso sugere uma paráfrase, mantendo certo dizer
repetido pela obra, pela poesia, pelo discurso do cotidiano, ou seja, uma
volta aos lugares enunciativos já marcados com forte repetibilidade da matriz de sentidos, atentando para o fato de que, embora a textualidade seja
diferente, há em comum atravessamentos que constituem essas materialidades, fazendo delas discursos.
Na imagem, fica nítida a desassistência às famílias que convivem
com a seca, os desafios de morar precariamente, de sobreviver em meio
a tantas outras faltas (emprego, saúde, lazer etc.). E, assim, a conexão da
7

Refere-se à citação bíblica do evangelista João 8:32.
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imagem com a poesia vai produzindo sentidos pela ação da memória discursive, acionada durante as diversas atividades do projeto, materializando
não só os pré-construídos sobre o nordeste, a seca, mas também as mazelas que dela decorrem; possibilitando, além da recuperação de dizeres,
a sua reconstrução pela paráfrase, em um processo amplo de polissemia.
Retomando as horas de aflição vividas pelas famílias da seca e gerando
uma identificação do sujeito do discurso com a posição sujeito da obra
Vidas Secas.
É possível notar que essa atuação da memória mostrou regularidades que levaram à manutenção, ou melhor, à certa estabilização dos
sentidos. Mas, conforme Indursky (2011), essa repetição também pode levar a um deslizamento, a uma resignificação, a uma quebra do regime de
regularização dos sentidos, nesse caso ter-se-ia a contra identificação, não
evidenciada nas duas materialidades analisadas.
As condições de produção e de circulação estão envoltas nessas circunstâncias pelo contexto sócio-histórico e ideológico, determinando o lugar discursivo na relação com a forma-sujeito e a posição-sujeito. Percebese que há uma aderência quase completa em relação ao discurso do outro,
já posto, já dado, firmando a posição sujeito com a sua FD, reafirmando
esses dizeres com pertencimento e como se fossem seus originalmente, papel do esquecimento número 18.
Nesse ponto, há uma identificação com a forma-sujeito pela FD a
qual pertence, e nesse efeito o lugar aqui é aquele da repetição dos mesmos sentidos, como entende Pêcheux (1988) inicialmente em seus estudos,
neste caso, a FD aparece como um domínio fechado e homogêneo – visão
assemelhada a de Foucault (1971) –, assim, tomando uma posição, o sujeito
do discurso identifica-se em plenitude com outros sujeitos. Nesse mesmo
entendimento, diz Indursky (2011, p. 82) que “quando isso ocorre só há espaço para a reduplicação da identidade e só há lugar para os mesmos sentidos, falta espaço para a alteridade e para a contradição”. Essa identificação
do sujeito se dá diretamente com a forma sujeito.
É fundamental trazer as considerações de Courtine (2016, p. 18, grifos do autor) sobre FD: “[...] uma FD não é ‘um único discurso para todos’,
nem é ‘a cada um o seu discurso’, mas deve ser pensada como dois (ou
vários) discursos em um só”. Duas modalidades diferentes de um mesmo
esquecimento: aquele da contradição como princípio constitutivo da toda
FD.
Pode-se dizer que, nas materialidades analisadas, não há um espaço
de tensão no que toca à identificação do sujeito com a FD e os seus saberes,
Segundo Orlandi (2015, p. 33), “o esquecimento número um, também chamado esquecimento ideológico [...] é da instância da inconsciente e resulta do modo pelo qual somos afetados pela ideologia [...]
temos a ilusão de ser a origem do que dizemos quando, na realidade, retomamos sentios preexistentes”.
8
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uma vez que não se alcança a contra-identificação que se estabelece dentro
de uma FD com esses mesmos saberes. Contudo, pondera-se na teoria de
Pêcheux (1988) que uma FD é sempre atravessada por outras FDs e por
pré-construídos que integram o interdiscurso, noções imprescindíveis para
se trabalhar a perspectiva discursiva.
Por fim, concordando com Indursky (2011, p. 84), aborda-se que
“uma FD é determinada pelo interdiscurso, abrigando no seu bojo “os dizeres que não podem ser ditos no âmbito de uma dada FD”. A partir do interdiscurso, se tem a reconfiguração de uma FD e, nesse sentido, as diversas
modalidades de tomada de posição vão produzindo entrelaçamentos que
se alternam entre as matrizes do idêntico e do diferente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das duas materialidades aqui consideradas, para a qual
foram mobilizadas as noções da AD, revela que os efeitos de sentidos
produzidos pelo processo de paráfrase caracterizam um acontecimento
enunciativo, resultado de um processo em que o sujeito enunciador,
acionando a memória que funciona como pré-construído, ergue seu dizer
estando envolto pelo assujeitamento ideológico e pelo inconsciente. A poesia Meu nome é Nordeste e a fotografia da Fotonovela Vidas Secas recriam
e retomam sentidos já estabelecidos em torno das questões que envolvem
a seca e o nordeste brasileiro.
Destarte, na análise, os sentidos parafrásticos que trazem o novo,
ainda que evidenciando uma polissemia contida, foram conduzidos por
uma matriz anteriormente dada. Essa percepção é especificada por préconstruídos identificados pelas leituras, a priori, do livro Vidas Secas (RAMOS, 2011), pelas discussões em sala de aula sobre a temática, bem como
pela visita à comunidade rural, buscando a percepção in loco da difícil
realidade, a fim de possibilitar a elaboração de ensaio fotográfico para a
produção da fotonovela; a situação histórica e social dos alunos, que
convivem permanentemente com essa problemática, demonstra a produtividade pela repetição de sentidos cristalizados e a relação do político e
do linguístico na constituição do sujeito e dos sentidos, conforme explica
Orlandi (2015).
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IMAGEM, MEMÓRIA E ESQUECIMENTO: O OLHAR
CINDIDO SOBRE A OBRA DE ARTE

João Gabriel Neves de Sousa
Universidade do Sul de Santa Catarina- UNISUL
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
INTRODUÇÃO

Inseridos na teoria da Análise do Discurso é possível encontrarmos
alguns estudos que propõem a análise de materialidades imagéticas. Apesar disso, há questionamentos sobre a utilização dos conceitos teóricos
formulados ao considerar a imagem tal como seria um texto. Nas pesquisas que se debruçam sobre esses objetos de análise é possível encontrar
descrições que afirmam um trabalho com “outras materialidades”, o que
pode sugerir que não se trata da materialidade mais analisada e que há
certa cautela nesse exercício. Dito isso, este trabalho se engaja na tarefa de
analisar um objeto imagético, especificamente uma obra de arte. Também
procura contribuir teoricamente, de alguma forma, na constituição de uma
Análise do Discurso com essas materialidades outras.
O objeto deste estudo é obra de Daniel Senise: O sol me ensinou que
a história não é tudo, exposta na 29ª Bienal de São Paulo (2010). Para a análise, utilizaremos conceitos da Análise do Discurso juntamente com uma
teorização sobre o “olhar” pautada na Psicanálise e no trabalho do filósofo
e historiador de arte Didi-Huberman (2010). Assim, realizaremos um gesto
de interpretação que traz algumas relações entre memória, esquecimento
e imaginário. O imaginário é pensado aqui em uma perspectiva lacaniana
e, por isso, não está desvinculado do simbólico: “O registro simbólico age
como barreira entre o imaginário e o real ao mesmo tempo que os articula”
(QUINET, 2002, p. 41), dessa forma, consideramos a imagem como algo
que inquieta nos sujeitos um exercício de presenças e ausências no jogo da
linguagem.
Para Lacan (1998), o imaginário é constituído em um momento infantil denominado estádio do espelho. Trata-se de uma transformação que
ocorre no sujeito ao assumir uma imagem, ou seja, identificar-se com a
imagem refletida no espelho e perceber as margens do corpo que delimitam o espaço corpóreo e o espaço do exterior, formando assim um inteiro
definido. Esse momento mítico do desenvolvimento do sujeito traz como
resultado a instância do “Eu”, a crença de ser um entre outros, um todo,
com interior e exterior. Essa crença é pensada na análise como uma capacidade alienante da instância do “Eu” de produzir esquecimento através da
imagem.
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Além da relação sujeito e imagem, outras perspectivas são utilizadas
para o nosso gesto de leitura. A obra é pensada em sua relação com o campo da arte e com uma memória dos fazeres desse campo que operam na leitura. Sendo assim, utilizamos como recurso também outras obras artísticas
que revelam a obra analisada em suas condições de produção. Condições
essas que constituem: “[...] a relação entre a materialidade linguística de
uma sequência discursiva e as condições históricas que determinam sua
produção” (HAROCHE; PÊCHEUX; HENRY, 2005).
1 PARADOXO DO OLHAR

Inicialmente, para tratarmos de um objeto das artes plásticas é necessário que o “olhar” não seja pensado aqui separadamente da dimensão
do sujeito. Ou seja, a reflexão sobre o ato de ver não pode ser reduzida ao
campo da ótica, sendo que esse pensaria exclusivamente a visão, em seu
aspecto físico e fisiológico. Para uma outra perspectiva, é necessário compreender a cisão existente no olhar, sendo que no gesto de ver há algo que
nos olha de volta e, em certa medida, nos constitui (DIDI-HUBERMAN,
2010).
O sujeito, para a Análise do Discurso, constitui um sujeito dividido,
ele é atravessado pela linguagem e pelo equívoco. “[...] Um indivíduo interpelado em sujeito pela ideologia e atravessado por questões da ordem
do inconsciente” (CAZARIN, 2007, p. 110). Sendo assim, esse sujeito não é
constituído somente de consciência, há algo que o pertence, mas que não é
reconhecido, como obra de um esquecimento. Nesta divisão, o conflito e a
contradição se tornam inerentes ao sujeito.
O ato de ver dentro dessa perspectiva deve ser percebido inserido no
mesmo conflito. Assim, há também uma divisão entre a visão e o olhar. A
visão percebe os objetos do campo visual dos corpos, dos artefatos, das formas, porém onde a visão falha, onde há equívoco, emerge o olhar (QUINET,
2002). No olhar se encontra a dimensão da linguagem e do desejo, esses
perturbam a possibilidade de se manter indiferente à imagem. A pulsão
que toma como objeto o olhar é nomeado por Lacan como “pulsão escópica”, porém já se encontrava teorizado anteriormente em Freud como o próprio desejo de conhecer. “Lá onde estava a visão, Freud descobre a pulsão”
(QUINET, 2002, p. 10).
Sobre esse olhar cindido atua então um paradoxo, entre o ver e o
olhar. Uma dimensão paradoxal que pertence ao próprio funcionamento
do registro imaginário. Pois, na constituição do imaginário a imagem narcísica, percebida como completa no estádio do espelho, oferece uma ideia
de unidade, ela vela a dimensão do sujeito dividido pelo esquecimento. Ao
mesmo tempo, a fantasia, que também pertence ao registro imaginário,
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revela o sujeito em sua falta. É sobre essas duas facetas do paradoxo que
nos debruçaremos a seguir e, por meio delas, a obra será apresentada para
análise.
1.1 Tautologia da imagem e esquecimento

Pensemos na visão, no ato de ver na superfície e negar o olhar cindido. Nesse gesto de ver, o imaginário assume uma faceta alienante tal como
no estádio do espelho, pois é justamente a ilusão de unidade causada pela
visão sobre a imagem que possibilita a existência de um “Eu”. Por meio dessa imagem, o sujeito percebe-se delimitado em um corpo com bordas, onde
o que está fora pertence ao mundo externo e, logo, aquilo que é interior lhe
é próprio e ali se fecha.
É sobre esse aspecto que a instância do Eu é capaz de alienar, ali
onde acredita formar uma unidade completa. Enquanto o sujeito se configura como desejante, incompleto e dividido, o Eu, por meio daquilo que
vê na superfície, acredita em sua unidade imaginária. Na imagem narcísica
imaginária não está reconhecida a dimensão da linguagem, do equívoco,
do inconsciente e da ideologia. Assim, essa faceta se prende a imagem de
um todo e se aliena do sujeito pelo esquecimento.
Em Análise do Discurso, o conceito de esquecimento atua de duas
formas que organizam o sujeito em uma posição discursiva. A primeira,
chamada de esquecimento ideológico, consiste na maneira pela qual o sujeito é interpelado pela ideologia: “Por esse esquecimento temos a ilusão
de ser a origem do que dizemos quando, na realidade, retomamos sentidos
preexistentes” (ORLANDI, 2009, p. 35). Assim, o esquecimento ideológico
sustenta o sujeito como origem do seu dizer, na crença de que há aquilo
que lhe é próprio.
Essa forma se mostra possível justamente pela instância alienante
do Eu. Onde há uma unidade fechada, tudo que lhe é interno é próprio,
suas percepções, suas ideias, seus pensamentos. O Eu acredita em seu conteúdo e não há vazio na imagem narcísica, logo, não há espaço para o discurso do outro dentro das bordas, ele é a origem de si mesmo. A crença do
conteúdo do Eu também se desdobra na segunda forma de esquecimento,
sendo que esse conteúdo, pensamentos e percepções, poderiam ser expresso em linguagem e essa estaria também dotada de um conteúdo.
A segunda forma de esquecimento é denominada “ilusão referencial”, através dela a linguagem ganha uma relação natural com as coisas:
“[...] nos faz acreditar que há uma relação direta entre o pensamento, a
linguagem e o mundo, de tal modo que pensamos que o que dizemos só
pode ser dito com aquelas palavras e não com outras [...] (ORLANDI, 2009,
p.35). Assim, aquilo que é dito possuiria um conteúdo transparente que
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expressa algo do mundo interno ou externo ao Eu de forma única e precisa.
Esse esquecimento faz com que a interpretação seja percebida como
óbvia, pois possui um sentido único. Sobre isso, devemos pensar que o mesmo ocorre na experiência visual. No gesto de ver é possível que o sujeito
se mantenha na superfície da imagem, em um ato exclusivo da visão, insistindo que aquilo que vê é somente aquilo e nada mais. Mantenha-se na
faceta do imaginário que sustenta as unidades completas, “[...] em fazer
da experiência de ver um exercício da tautologia: uma verdade rasa” (DIDI
-HUBERMAN, 2010, p.39). Nesse caso, não haveria mais do que volume ou
cores em uma vitória obsessiva sobre a cisão.
Teríamos aí o esquecimento atuando sobre o olhar. Onde o exercício de ver poderia abrir para o deslizamento de sentidos inquietados pela
imagem, o esquecimento faz crer no conteúdo visual, a forma como ela é.
Aliena-se também do próprio ato interpretativo dessa tautologia, pois essa
verdade rasa não deixa de ser um gesto de interpretação, não tão evidente
e dado quanto gostaria de parecer. Mas esse gesto de visão se implica em
uma luta contra a cisão do olhar, uma vez que a mesma faceta do imaginário que sustenta a tautologia das formas, sustenta a unidade do Eu. Esse
aspecto do reconhecimento do olhar dividido é capaz de provocar angústia,
pois põe em jogo o equívoco da linguagem que tensiona o todo do Eu.
Observemos então a imagem da obra de arte a ser analisada (Figura
1) e, em seguida, com essa aparente tautologia, façamos a tentativa de
descrevê-la.
Figura 1: Imagem parcial da obra O sol me ensinou que a história não é tudo

Fonte: Daniel Senise (2010). Disponível em: <http://virtualschool2g.blogspot.com.br/>.
Acesso em: 17 ago. 2017.
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A obra consiste em uma série de placas esbranquiçadas que estão
distribuídas ocupando as quatro paredes da sala, tal como se fossem as
próprias. As placas estão fixadas semelhante a azulejos, porém cada uma
dessas foi feita com a superposição de várias folhas de papel que, ao serem
juntadas em uma massa de água e cola, adquirem uma consistência diferente, formando blocos sólidos e espessos. A visualidade das placas varia
entre tons de cinza e, com um olhar mais próximo, é possível perceber
manchas coloridas e pequenos pontos de cores que não possuem nenhuma
ordenação específica.
As folhas de papel que compõem a obra não são folhas quaisquer,
essas manchas coloridas revelam que, anteriormente, os suportes de papel estavam preenchidos com imagens e palavras. O conjunto de folhas é
proveniente de catálogos, materiais e escritos sobre arte que, no processo
de confecção das placas, deixam algumas marcas de sua utilidade anterior
e de seus processos de apagamento. É com essa percepção mais próxima
que a imagem convoca uma interpretação não única, nesse momento não
conseguimos mais permanecer na suposta descrição, a cisão do olhar se
torna inelutável.
1.2 Olhar e memória

Onde os objetos a ver não podem ser ignorados, onde a imagem angustia, está o olhar. Inserido na visão tautológica das formas o Eu consegue
simular sua falsa soberania, porém, a partir do momento em que a cisão
é inevitável, desponta o sujeito. A imagem perturba nossa capacidade de
vê-la de maneira rasa quando mostra um vazio, um sem sentido, uma ausência de conteúdo e assim olha o sujeito, nos olha em nosso próprio vazio,
ali onde ver é perder (DIDI-HUBERMAN, 2010).
Ao adentrar e se deparar com a obra em uma sala vazia, com placas
pouco coloridas revestindo as paredes, o espectador poderia afirmar: “não
há nada ali”. Porém, ao perceber do que se trata a obra, essa nos olha
nesse vazio, e assim caberia dizer outra coisa: “há justamente um nada
ali”. Quando encontramos um furo na imagem, somos convocados para
a tentativa de preenchê-lo, como uma obra do Real, implicando o sujeito
na tarefa incessante de inscrever algo impossível. Se a imagem não tem
conteúdo em si, é no exterior dessa imagem que se buscará um significado,
o sentido se abre em uma imagem opaca, que mobiliza um trabalho de
memória (PÊCHEUX, 1999).
A memória não consiste em um acúmulo de informações e de acontecimentos ou um registro de uma realidade passada tal como é. Trata-se
de uma memória mítica (PÊCHEUX, 1999), uma memória construída no
social, uma ficção que não tratará da verdade, mas das formas possíveis de
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se ler a imagem. É uma construção de um imaginário social, onde a segunda faceta do imaginário, a da fantasia e da criação, atua.
Convocados agora pelo vazio, tentemos realizar um gesto de interpretação utilizando um exterior que opera no interior da imagem, uma
memória mítica.
Figura 2: Vista aproximada da obra O sol me ensinou que a história não é tudo

Fonte: Daniel Senise (2010). FUNDAÇÃO BIENAL. Catálogo 29. Bienal de São Paulo,
2010.

As placas formam espaços planos esbranquiçados (Figura 2), os mesmos tipos de espaços se encontram em um imaginário do campo da arte
como telas vazias, o suporte o qual a obra de arte ainda será realizada. As
placas evocam, então, a tradição de uma arte plástica e plana. Além disso,
uma tradição da arte que esteve centrada na ideia de apreciação, de que há
algo de belo ali para ser visto e apreciado.
Enquanto essa forma de arte opera na leitura da obra, a materialidade desta, por sua vez, oferece placas esbranquiçadas, de um trabalho que,
por esse imaginário, parece não ter sido acabado, se é que teria começado. Os poucos pontos de tinta encontram-se somente revelando algo que
esteve ali naquele suporte, mas que já não se encontra mais da mesma
maneira, é somente o resto. “[...] em tal situação não tem mais nada de evidente, uma vez que se trata ao contrário de uma espécie de esvaziamento”
(DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 37). Sobre essa perspectiva, a obra apresenta
suportes que serviriam para se mostrar algo, mas não apresenta nada a ser
visto, somente algo que deve ser apagado.
Esse apagamento faz com que a obra interrogue e perturbe o olhar,
algo se perdeu. Isso ocorre pois: “[...] cada coisa a ver, por mais exposta,
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por mais neutra de aparência que seja, torna-se inelutável quando uma
perda a suporta” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 33). O que estaria apagado
ou perdido ali? A que se refere esse vazio? Podemos dizer que trata-se
de um apagamento desses materiais sobre a arte, matérias que divulgam,
comentam, avaliam e legitimam. O conjunto desses materiais constituem
um grande mito e é sobre este que a obra estabelece um vazio, o vazio da
história da arte.
A memória, enquanto mítica, chega para o sujeito também como
esquecimento. O mito é naturalizado como um fato, funcionando tal como
a segunda forma de esquecimento, a ilusão referencial. Assim, a memória
mítica é percebida em falsa relação direta com a linguagem e a realidade.
É sobre esse aspecto que a obra questiona o mito. O discurso da história
da arte tenta fornecer um sentido único para o campo artístico, formando
os blocos sólidos de ditos sobre a arte, esses aparecem apagados na obra,
revelando essa edificação do mito como uma parede de vazio.
Deparamo-nos ali com o reconhecimento da memória como tal,
como uma construção opaca e não um conteúdo de memória. Sendo assim,
a derrota da possibilidade de ver somente a superfície desta obra também
convoca a olhar além da tautologia da história, sendo que esta não é dada
nem autoexplicativa. Nessa leitura, a obra não apresenta ou preenche um
sentido único, ela esvazia a possibilidade de ser fechada, seja na aparência
da obra em específico ou na interrogação que essa expressa para os sentidos da arte em geral.
2 TEXTO SOBRE IMAGEM

Como já discutido, quando pensamos o sujeito, não é possível considerar um imagético que não passe pela linguagem. Porém, nos debrucemos agora sobre um simbólico específico, o título da obra. A obra recebeu
como título a frase: “o sol me ensinou que a história não é tudo”, citação
do prefácio escrito por Albert Camus para a reedição da obra O avesso e
o direito, em 1958,. A frase revela uma perspectiva presente também em
outros escritos do autor, a ideia do “absurdo”.
Em um mundo regido pelo acaso faz-se presente o absurdo, Camus
(1995 [1937]; 2013 [1942]) expressa constantemente a impossibilidade da
ordenação pela consciência em uma realidade caótica e resiste às abstrações políticas e filosóficas. “No plano do conhecimento, isto significa desconfiar daqueles que descobrem uma lei da história e fazem dessa lei um
mandamento impiedoso que tudo ignora [...]” (PINTO, 1998, p. 188). Sendo
assim, as obras de Camus (1995 [1937]; 2013 [1942]) se posicionam semelhante à obra analisada, no questionamento de uma história única.
Sobre outro aspecto, as obras de Camus também se encontram em
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uma formação discursiva semelhante à obra de Senise. Há na literatura do
absurdo de Camus uma preocupação com o “belo”, porém a beleza é deslocada em suas obras justamente para aquilo que não tem sentido e que
revela o precário da condição humana: “A lição de Camus é que devemos
aprender a amar aquilo que é imperfeito” (PINTO, 1998, p. 163). Dessa forma, Camus (1995 [1937]; 2013 [1942]) continua a promover alguma forma
de beleza, porém suas obras não oferecem muito espaço para fugir do vazio, o vazio do sentido e do sujeito. Em contrapartida, há uma outra literatura que corresponde aos mesmos modelos de beleza que operam como
memória na obra de Senise, de uma tradição da apreciação de um mundo
belo e idealizado. Assim, as obras se assemelham nessa contraidentificação
com uma arte que eleva o sujeito, o sentido e a realidade.
3 IMAGEM SOBRE IMAGEM

Sobre essa arte da apreciação do belo tomemos como exemplo a obra
Madame Récamier, (Figura 3) de Jacques-Louis David (1748-1825).
Figura 3: Imagem da obra Retrato de Madame Récamier

Fonte: Jacques-Louis David (1800). Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/
Juliette_R%C3%A9camier>. Acesso em: 17 ago. 2017.

David é considerado artista central do movimento neoclássico. A
pintura consiste em um retrato de Juliette Récamier, uma mulher importante na cena social da época, proveniente de uma família de poder e esposa de um banqueiro. No retrato, a jovem encontra-se encostada em um
divã, coberta por um vestido branco e com os pés à mostra. Muitas quesVoltar ao sumário
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tões atravessam a confecção desse retrato, porém nos manteremos aqui
em um olhar sobre a representação da figura humana.
As formas se arranjam dentro do quadro de maneira a enfatizar a
simetria e harmonia, o quadril voltado para fora da visão do espectador
oferece a ideia de castidade. A pintura apresenta uma visão distante da
mulher, de forma que é possível ver todo seu corpo, porém seu rosto fica
menor, comparado a tradição de confecção de retratos, e não pode ser visto em detalhes. Essa escolha revela que a obra não se trata de um retrato
convencional, e sim a representação de um modelo específico de beleza
feminina.
A pintura está pautada em valores culturalmente elevados, sejam
esses estéticos ou morais. O movimento de pintura neoclássica dedicava-se
fortemente a “semelhança”, apesar disso, nas representações é possível perceber uma idealização do humano que contrasta com essa tarefa. A mulher
representada traz uma imagem com um potencial inquietante, a imagem
de um outro, que nos interroga em nossa diferença e semelhança, na condição de sujeito. Ela nos olha, inclusive literalmente nos encara. Porém, nessa
idealização da forma humana, revela-se uma segunda forma de lidar com
a angústia provocada pela cisão do olhar.
A segunda forma de fuga frente a angústia da imagem consiste em
fazer do olhar um exercício de uma ficção narcótica, onde a imagem não
nos olharia no vazio, mas em uma fantasia apaziguadora que preenche um
sentido. “[...] Equivale portanto a produzir um modelo fictício no qual tudo
– volume e vazio, corpo e morte – poderia se reorganizar, subsistir, continuar a viver no interior de um grande sonho acordado (DIDI-HUBERMAN,
2010, p. 40). Assim, a imagem da mulher poderia não remeter ao furo, ao
corpo, a falta, ao outro, mas à uma imagem completa e idealizada tal como
a unidade narcísica alienante do Eu.
Em um outro gesto, o artista René Magritte (1898-1967) faz uma releitura do quadro de David (Figura 4). Os elementos do entorno permanecem praticamente os mesmos, porém onde estaria a mulher encontra-se
agora um caixão com uma pequena dobra, assemelhando-se à posição de
uma pessoa deitada no divã e, embaixo deste, um pano tal como o vestido
que cobria a mulher. Ali onde a falta poderia ser reconhecida, ou não, no
olhar sobre a mulher representada, resta só a falta, o vazio. Cria-se um
furo inelutável na imagem, tornando quase impossível a tarefa de fazer um
modelo fictício e idealizado para resistir. Também não seria fácil manterse na tautologia da imagem, em que o caixão é só uma caixa de madeira.
A morte e a finitude nos olham no caixão e perturbam a possibilidade de
vê-lo somente.
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Figura 4: Imagem da releitura de René Magritte, Perspectiva I: Madame Récamier

Fonte: David (1949) Disponível em: <https://www.wikiart.org/en/rene-magritte/
perspective-madame-recamier-by-david-1949>. Acesso em: 17 ago. 2017.

Onde antes estava o sujeito, agora resta o vazio e, uma vez que este
se torna inelutável, contagia a memória evocada na imagem. Assim, o esvaziamento provocado pela obra recai sobre a relação sujeito, sentido e
arte, sendo que o caixão poderia mostrar a morte da arte ou daquele tipo
de arte evocada do quadro original. Ao mesmo tempo, poderia revelar o
vazio que está no lugar do sujeito, quando o ideal do humano cai para um
ser faltoso, sem idealizações. Finalmente, junto a esse ideal, cai o sentido,
não há simbólico ou imaginário que possa fechar totalmente o furo aberto.
Essa leitura da obra de Magritte é congruente com a de Senise, ambas, em seus respectivos tempos, convocam uma memória, um imaginário
social da arte. Sobre esse imaginário, onde poderia existir esquecimento
ou fuga em busca de um sentido único, as duas obras colocam o furo em
questão. A congruência entre as duas permite que percebamos a existência
de uma arte que se compromete com a exposição e o enfrentamento direto
do vazio, oferecendo pouco espaço para esquiva.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O discurso artístico está comumente inserido em um campo com
grande possibilidade polissêmica. Diferencia-se de outros campos centrados na tradição, o quais a repetição e a paráfrase se mantêm predominante. Sendo assim, a arte sempre ocupou certo espaço de potência e afetação
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sobre os sujeitos, principalmente se tratando de objetos a serem vistos e
experimentados fora do lugar comum, no cotidiano, onde prevalece a tautologia e a pragmática. Sendo assim, não tratamos aqui da única forma de
arte que oferece espaço ao esvaziamento, o que podemos compreender é
somente um gesto de leitura que revela uma arte implicada em não permitir que o sujeito vele o vazio.
Não faltam aos sujeitos estratégias para defender-se daquilo que,
em certa medida, os desorganiza. É sobre esse aspecto que há uma forma
de arte que batalha contra essa ordenação estagnada do sujeito, contra os
sentidos únicos e o esquecimento. A valorização do belo pode, por vezes,
recobrir aquilo que a arte poderia nos questionar, sendo assim, entende-se
que uma obra que se diferencia dessa escolha estética não faz por acaso,
ela responde a essa estética e opera com ela, frustrando uma expectativa
de apreciação.
É sobre esse aspecto que a obra não pode ser lida desvinculada de
suas condições de produção, pois há uma exterioridade que atravessa o
gesto de leitura. A obra de Senise por nós analisada apresenta uma reflexão importante sobre o jogo entre imagem, memória e esquecimento e a
forma como um produto artístico pode tornar visível a naturalização de um
esquecimento ou de uma memória.
Procuramos tratar aqui dos objetos de arte sem recorrer simplesmente a história da arte e classificar a obra como contemporânea, clássica,
moderna. Sobre isso, foi possível mostrar em uma memória operando com
a obra, como esta repete algo de um outro tempo, enquanto modifica a
memória dentro dessa repetição, a obra reflete, mas também refrata. Ao
mesmo tempo, foi possível mostrar exemplos de outras obras que podem
ser lidas em um movimento semelhante, numa direção contra o evidente,
colocando uma perda a trabalhar.
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“Direito dos manos”:
o discurso da vingança e da perpetuação dos
preconceitos
Fabiana Ferreira Nascimento de Souza
Universidade Federal de Pernambuco
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A concepção deste artigo teve início em uma das várias incursões
diárias pelas mídias sociais que visitamos corriqueiramente. Como participantes do Núcleo de estudos em práticas de linguagem e espaço virtual, o
NUPLEV, o nosso olhar se volta agudamente para as práticas discursivas,
em suas mais diversas manifestações, que emergem do espaço virtual –
que se torna palco para batalhas ideológicas num momento histórico no
qual são frequentes os discursos de ódio contra os menos favorecidos.
Neste trabalho, analisaremos o discurso de alguns grupos do Facebook que são contrários aos Grupos de defesa dos Direitos Humanos. O
discurso deles invade as páginas dessa mídia social com a premissa de que
os Grupos de defesa dos Direitos Humanos têm o costume de privilegiar o
direito dos bandidos em detrimento dos das suas vítimas.
Tal discurso, que incentiva a difusão de medidas vingativas e não
aquelas sócio-educativas (que se seguem ao devido processo legal) e integrativas, faz eclodir um outro elemento, quase invisível aos olhos menos
atentos: um preconceito cruzado – que associa uma tribo urbana, majoritariamente composta por negros e negras pobres (a tribo dos “Manos” e das
“Minas”) à autoria de crimes de toda natureza. Os opositores dos Direitos
Humanos seguem, então, usando a expressão “Direito dos Manos”. Numa
rede de equivalência semântica, os “Manos” correspondem aos bandidos
defendidos pelos Grupos de defesa dos Direitos Humanos.
Quando mencionamos essa rede de equivalência semântica, estamos
entendendo que os processos semânticos são determinados histórica e ideologicamente, assim os processos linguísticos (para esse trabalho, principalmente as escolhas lexicais) estão numa teia sócio-histórico-ideológica.
Pensando com Pêcheux (1997, p. 166), “As formações ideológicas são
um conjunto complexo de atitudes e de representações que não são nem
‘individuais’ nem ‘universais’ mas se relacionam mais ou menos diretamente a posições de classe em conflito umas com as outras”. São elas que
se manifestam nas Formações Discursivas – matriz de sentidos que regula
o que pode e deve ser dito pelo sujeito – e o sujeito, por sua vez, constituise no interior da Formação Discursiva.
O discurso dos opositores dos grupos de defesa dos Direitos HumaVoltar ao sumário
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nos, regulado pela Formação Discursiva de onde seu sujeito enuncia, parece ignorar que, desde o seu nascimento, TODOS os seres humanos devem
ter asseguradas as condições mínimas necessárias para terem uma vida
digna. Isso inclui, entre outros, os direitos à vida, à liberdade, à educação,
à saúde e ao meio ambiente sadio: bens dos quais os pobres das periferias
de muitas cidades brasileiras são privados e, justamente por essa carência,
ainda são associados ao tráfico de drogas, a assaltos e a homicídios.
Tal associação é automática e silenciosa. Ao proferirem “direitos dos
Manos”, evidencia-se o silêncio sobre quem eles são e, ao mesmo tempo,
há uma eclosão da construção do imaginário necessário na produção dos
sentidos desse discurso. Segundo Orlandi (2007, p. 46), “quando se trata do
silêncio, nós não temos marcas formais, mas pistas, traços. É por fissuras,
rupturas, falhas que ele se mostra”. Portanto, mesmo que haja o silêncio
sobre quem são os “Manos”, veremos nas nossas sequências discursivas o
quão latente se mostra a sobreposição semântica entre “Manos” e bandidos
e como isso se deixa ver por meio dos trabalhos da Memória Discursiva.
Nosso corpus de análise é formado por diversas postagens feitas no
Facebook de páginas que declaram ignorar os direitos humanos para todos.
Em alguns enunciados, é possível ver a declaração de que os direitos humanos só devem ter aplicação para os “humanos direitos”, isso não incluiria
os “Manos” – que são, para eles, delinquentes por natureza. Analisaremos,
então, duas páginas dessa mídia social: Direito DOS MANOS e Sempre Rota:
nelas poderemos ver o trabalho das engrenagens da Memória Discursiva
evidenciando sentidos muitas vezes silenciados, no entanto presentes, dispersos como condição de existência do discurso.
Falando em Memória, julgamos necessário discorrer um pouco sobre essa matéria que alicerça os dizeres no fio do discurso. Na Análise de
Discurso, a linguagem é concebida como a que simboliza e constitui a realidade, trazendo à tona o sujeito – interpelado pela ideologia e imerso
na história. Fazer referência à história é concebê-la numa perspectiva de
movimento organizador da própria realidade.
Pensar a história como um referencial vivo, sempre carregado por
grupos vivos, que interfere na manutenção/transformação dos sentidos, é
pensar em Memória no quadro teórico da Análise de Discurso. Courtine
(2009, p. 104) nos apresenta a noção de Memória Discursiva na Análise
do Discurso político, discorrendo sobre o enunciado, inserido num “campo
associado”: “que não é contexto real da formulação, a situação na qual foi
articulada, mas um domínio de coexistência para outros enunciados”.
Courtine (2009) faz questão de afastar a possibilidade de uma interpretação psicologista da noção de Memória. Ele nos diz que “A memória
que nos interessa aqui é uma memória social, coletiva em sua relação com
a linguagem e a história.” (COURTINE, 2006, p. 2-3). Diz-nos ainda que ela
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se refere à “existência histórica do enunciado no interior de práticas discursivas regradas por aparelhos ideológicos” (COURTINE, 2009, p. 105-106). A
partir dessa definição, articula a noção de “campo associado”, inaugurado
por Foucault (2012), com as questões relativas à ideologia, marcadas por
Pêcheux (1997).
Desse modo, podemos entender, segundo Grigoletto (2003, p. 55, grifo nosso), que:
Os enunciados existem no tempo longo de uma memória e as formulações são tomadas no tempo curto da atualidade de uma enunciação. É, portanto, na relação
entre interdiscurso e intradiscurso que se joga neste efeito discursivo particular,
ocasião na qual uma formulação-origem faz retorno na atualidade de uma conjuntura discursiva. E é essa relação que Courtine designa como efeito de memória.

O ressoar de uma formulação-origem na atualidade discursiva corresponde à retomada de saberes já-ditos em outro discurso, em outro espaço cujo eco se espalha no discurso do sujeito. Há então na enunciação o
efeito da repetição – mesmo que essa se apresente ao sujeito discursivo “revestida da ordem do não-sabido. São os discursos em circulação, urdidos
em linguagem e tramados pelo tecido sócio-histórico, que são retomados,
repetidos, regularizados” (INDURSKY, 2011, p. 71).
Quando pensamos num regime de repetibilidade, não podemos nos
limitar à repetição palavra por palavra. E, mesmo que isso ocorra, não devemos descartar a movência de sentidos que se pode instaurar no “tempo
curto da atualidade” (GRIGOLETO, 2003, p. 55), já que a repetição é passível de nos encaminhar à ressignificação, a um deslocamento guiado pela
ideologia no interior de uma Formação Discursiva específica, como vamos
ver em seguida nas nossas análises – não antes de situar quais são alguns
saberes que permeiam a Formação Discursiva produtora do enunciado “Direito dos Manos”.
Alguns saberes típicos dessa Formação Discursiva consistem: na
crença de que os grupos de defesa dos Direitos Humanos existem para defender os que cometem crimes e não as suas vítimas; na não-aceitação de
que políticas afirmativas sejam criadas para corrigir detentos; no desejo de
que a unidade prisional seja vingativa e não regeneradora; na associação
automática da figura dos “Manos” à criminalidade; na defesa do jargão de
que “Bandido bom é bandido morto”.
Para iniciarmos as análises, é interessante que discorramos sobre
a composição do corpus: ao realizarmos inúmeras visitas ao site do Facebook, encontramos alguns grupos que se declaram contrários aos grupos
de defesa dos Direitos Humanos e, nesse sentido, fazem postagens nas
quais acusam tais grupos de defenderem os direitos dos bandidos, ou seja,
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dos “Manos”, como eles alcunham. Nosso objetivo inicial foi observar as
recorrências e as contradições que permeiam tais discursos. Para isso, fizemos o recorte de três sequências discursivas (SD 01, SD 02 e SD 03) que
ora repousarão sobre todo o post, ora sobre algum enunciado que nele se
destaque. Vejamos:
Figura 1: SD 01

Fonte: <facebook.com/DireitoDosManos/?hc_ref=SEARCH&fref=nf>.

Na SD 01, vamos tentar descrever e analisar todos os seus enunciados, iniciando pela apropriação da imagem superior da extrema esquerda que retrata uma pessoa em um “pau-de-arara”1. Conhecido artefato de
tortura, muito utilizado pelos militares brasileiros na época da Ditadura
Militar, está aqui sendo repetido, em uma página notadamente de direita
e que enaltece frequentemente a figura do militar. Essa repetição, porém,
não nos desperta o mesmo gesto de leitura que faríamos em contextos ditatoriais. Houve, nessa enunciação, um efeito de repetição acompanhado,
no entanto, de um deslocamento dos sentidos, dado ao fato de serem as
condições de produção desse discurso diferentes das existentes na época
“O pau-de-arara consiste numa barra de ferro que é atravessada entre os punhos amarrados e a dobra
do joelho, sendo o “conjunto” colocado entre duas mesas, ficando o corpo do torturado pendurado a
cerca de 20 ou 30 centímetros do solo. Este método quase nunca é utilizado isoladamente, seus “complementos” normais são eletrochoques, a palmatória e o afogamento”(Augusto César Salles Galvão, estudante, 21 anos, Belo Horizonte; carta de próprio punho, 1970: BNM nº 150, V. 2º, p. 448 a 450. Retirado
do livro Brasil: Nunca Mais / Cardeal Arns, 1986).
1
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da ditadura. A repetição nos encaminhou à ressignificação: nesse contexto,
quem se julga torturado é o cidadão “de bem” vítima dos bandidos defendidos pelo Grupos de Direitos Humanos.
O “pau-de-arara” é representado pela faixa onde se escreve na bandeira brasileira “Ordem e progresso”. Essa diferente representação retoma
uma série de memórias discursivas da ditadura que se remetem aos atos de
injustiça, crueldade, indiferença, mas, dessa vez, quem é o objeto da injustiça são os militares, as pessoas “de bem”. Houve, então, o uso de uma materialidade repetível (o pau-de-arara), que, ao mesmo tempo que “aparece
com um status, entra em redes, coloca-se em campos de utilização, se oferece a transferências e modificações possíveis” (FOUCAULT, 1995, p. 121).
Na descrição da página dos Direitos DOS MANOS, lemos: “Esta página é uma denúncia à inversão de valores no nosso país – Brasil. Aqui
no Brasil, onde se escreve Direitos Humanos, lê-se ‘Direito dos Manos’”.
Vemos, nesse enunciado, uma pista para a interpretação de um silêncio
significante. É na descrição da página que ela diz por si a que veio... veio
mostrar o que entende por grupos de Direitos Humanos; veio para expor o
discurso que se constrói a partir da utilização do lexema “Manos” que novamente, para significar, retoma redes de memórias atreladas à Formação
Discursiva onde o sujeito do discurso se constitui.
Como já afirmamos anteriormente, a tribo urbana dos “Manos” e
da “Minas” – que se caracteriza por ser predominantemente formada por
negras e negros pobres, com usos e costumes peculiares, como o gosto pelo
Rap, Hip-Hop e Funk, com um vasto dialeto que os caracteriza como grupo
– sofre o preconceito habitual das pessoas que têm o hábito de associá-los
ao cometimento de crimes. Enunciar que, onde se escreve Direitos Humanos, lê-se Direitos dos Manos, corresponde a desacreditar nos grupos de
Defesa dos Direitos humanos, além de incidir em racismo e preconceito
de classe contra essa tribo urbana ao eleger o lexema “Manos” no lugar de
“bandidos”, já que há uma asseveração silenciosa de que esses grupos, no
lugar de defenderem pessoas honestas, protegem bandidos.
Segundo Orlandi (2007, p. 22), “o trabalho do silêncio se situa: no
sem-sentido; no sentido-outro e no investimento em ‘um’ sentido.” Assim
sendo, os sentidos continuam convergindo para “um” sentido que toca a
noção de marginalização dos negros e negras da periferia quando, na chamada do post, se lê: “Só aparecem quando os Manos morrem #direitodosmanos”. Entender os efeitos de sentido desse enunciado é compreender
a presença da ideologia de direita na constituição desse sujeito que desconsidera a possibilidade de os Direitos Humanos pertencerem a todos os
indivíduos do planeta.
Como entendemos que os diferentes efeitos de sentido são constituídos historicamente, é historicamente mesmo que se repetem e que
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se perpetuam enunciados preconceituosos em relação aos negros pobres,
como vemos em “negro bom é negro de alma branca”; “negro, quando não
faz besteira na entrada, faz na saída” (e suas perversas variações); “o negro
tem um mal de nascença: a preguiça”; logo, observamos que a utilização
do lexema “Manos” mostra que o discurso não é indiferente à língua, até
sua “escolha” está urdida de ideologia que se mostra pelo trabalho da Memória.
Em outro enunciado, abaixo da foto em que aparece a imagem da
mãe de um Policial Militar assassinado, encontramos: “‘Cadê os direitos
humanos?’ lamenta mãe do PM morto em assalto na Pituba”. Esse enunciado poderia apresentar significados outros, mas, nessas condições de produção específicas, ele se apresenta como uma paráfrase do anterior. Logo,
nessa rede parafrástica, perguntar por que os grupos de defesa dos Direitos
Humanos estão ausentes corresponde a afirmar que “só aparecem quando
os Manos morrem”.
E, por fim, nessa mesma postagem, é importante observar que, no
canto direito inferior, aparecem outras páginas que foram curtidas pelos
mesmos indivíduos que curtiram a página Direito DOS MANOS. Poderia
parecer tolice observar esses “detalhes” se não fossem tantos autores, principalmente, Foucault (2012, p. 1008) a dizer que todo enunciado possui um
domínio associado; que uma Formação Discursiva estabelece uma lei de
coexistência entre enunciados. Os sujeitos que substituem Direitos Humanos por “Direito dos Manos” alicerçam o seu dizer; estabelecem as suas
posições de sujeito associados a outros enunciados que estão em uma teia
de dizeres com os enunciados dessas outras páginas. Vejamos alguns enunciados que circulam nessas páginas: “A única esquerda que funcionou no
Brasil foi a de Roberto Carlos”; “Pessoal, agora somos considerados EXTREMA DIREITA só pelo fato de que não tinha nenhum partido e nenhum
político realmente de direita, e agora que apoiamos um político de direita
de verdade somos extremistas...isso pq é o Bolsonaro, imagina se fosse o
TRUMP???”; “QUE ABSURDO, AS PESSOAS JULGANDO JAIR BOLSONARO POR CITAR USTRA EM SEU VOTO A FAVOR DO IMPEACHMENT...”;
“Brilhante2, para comunistas caras de pau!”; “Impedir o comunismo está
sob a nossa responsabilidade”. Esses são enunciados que podem e devem
ser ditos dentro da Formação Discursiva em questão e exemplificam bem a
inscrição desses sujeitos em uma relação de classes.

Brilhante, fazendo referência ao torturador Brilhante Ustra, relacionando-o a um lustra-móveis igualmente chamado de brilhante.

2

Voltar ao sumário

68

Discurso, cultura e mídia: pesquisas em rede
Figura 2: SD 02

Fonte: <facebook.com/DireitoDosManos>.

Na mesma direção argumentativa, vemos, no enunciado da SD 02:
“para 57% dos brasileiros, ‘bandido bom é bandido morto’”. Esse tão propagado jargão do discurso de ódio, especialmente retomado na atualidade,
vem ganhando hipervisibilidade nas páginas do Facebook. Na mídia em
geral, é cada vez mais comum que “se regule a relação entre o desejo, a
necessidade, a satisfação” (KELLNER, 2006, p. 36), o que não imaginamos,
muitas vezes, é que se faça esse tipo de manobra conativa com a vida humana. Pensamos comumente numa retórica entusiasta que incentive os
espectadores a consumir produtos e não a aderirem a uma opinião que gire
em torno da execução de pessoas.
Argumentar inclui apresentar dados, percentuais, estatísticas com
fins de convencimento e é isso que está sendo apresentado no post: “Para
57% da população, ‘bandido bom é bandido morto’”. Vê-se, assim, que o
tom de convocação à adesão ao ideal da maioria é latente no enunciado.
O que não se vê de maneira automática é o retorno do enunciado – que
reside em uma Memória – numa enunciação completamente deslocada no
tempo, “ocasião na qual uma formulação-origem faz retorno na atualidade
de uma conjuntura discursiva” (GRIGOLETTO, 2003 p. 55).
Esse enunciado ecoou nas ruas do Rio de Janeiro, nos anos de 1980,
como slogan da campanha eleitoral de José Guilherme Godinho que, à época, era delegado de polícia e, nos anos de 1986, foi eleito deputado estadual.
Ele havia sido guarda pessoal de Getúlio Vargas e em seguida passou a
integrar o grupo dos “12 homens de ouro” que tinha como objetivo “limpar
a cidade”. A história nos diz que esse grupo matou muitos bandidos o que
produziu, na época, uma imagem negativa que a escuderia queria apagar.
Eles se acham manchados pela alcunha de Esquadrão da morte e,
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hoje, a mesma ação de “limpar a cidade” = “livrar-se dos bandidos” (já que
bandido bom é bandido morto) é enaltecida pela mídia, em especial pela
mídia que estamos analisando. Afinal, mobilizar análises que levem em
consideração as relações de sentido consiste em apreender a sua historicidade, o que para Orlandi (1990, p. 35) “significa colocar-se no interior de
uma relação de confronto de sentidos”.
Em suma, se tal enunciado habita a página Direito DOS MANOS, podemos promover uma sobreposição dos termos “Manos” = “bandidos”. Pois,
na lógica parafrástica, continua havendo essa identificação.
Figura 3: SD 03

Fonte: <facebook.com/DireitoDosManos>.

No enunciado da SD 03: “Ah, e os direitos humanos, algum movimento nesta hora? Só se esse benefício carcerário fosse cancelado eles apareceriam”. Vê-se, assim como nos outros, o desmerecimento do trabalho
dos Grupos de Defesa dos Direitos Humanos. O traço do imaginário do
sistema penitenciário como punitivo e vingativo permeia os enunciados
dessa postagem: O que na Lei aparece como “direito”, para os sujeitos da
nossa Formação Discursiva, é designado como “benefício” – o que evidencia de que lugar tais sujeitos enunciam. Ao enunciarem que “se o benefício
carcerário fosse cancelado, eles apareceriam”, reiteram a identificação dos
grupos de defesa dos Direitos Humanos com a defesa de “delinquentes”
e, consequentemente, salientado pela #brasildireitodosmanos, identifica o
estuprador com os “Manos” – descritos anteriormente.
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A política, o político do gênero e os posts
midiáticos: reflexos da reportagem da veja “bela,
recatada e do lar”1∗
∗∗

Maria Aparecida dos Santos Mota2
Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL
1 CONTEXTUALIZANDO O CORPUS

No ano de 2015, uma série de objeções vieram à tona na política
brasileira instaurando uma crise econômica – e, consequentemente, política – em dezembro de 2015, quando Dilma foi denunciada por crime de
responsabilidade fiscal e a denúncia foi aceita pelo presidente da Câmara
dos Deputados, deu-se início ao processo de impeachment da presidenta
Dilma Rousseff. Em abril de 2016, a maioria dos deputados manifestou-se
favorável ao impedimento da presidenta e, posteriormente, o Senado Federal aprovou a abertura do processo, afastando-a da presidência até a conclusão do processo. Em 31 de agosto de 2016, a presidenta perdeu o cargo.
Nesse contexto, muitas indagações sobre a capacidade e a conduta
de Dilma surgiram. Por ser a primeira mulher a assumir a presidência do
país, ela se tornou alvo de inúmeras questões referentes a estar no poder e
ser mulher. Mesmo a presidenta sendo vista como uma mulher de personalidade forte, com opinião própria e espírito de liderança, sua competência
não deixou de ser questionada. Reaparece muito fortemente, portanto, a
questão de gênero em sua vertente mais superficial: não é homem, é mulher.
No desenrolar do processo de impeachment, Dilma é afastada por
180 dias e o vice Michel Temer assume a presidência. Isso causou novas
especulações, não só por Dilma ter sido substituída, mas por seu substituto
ser um homem. Na mídia, posts, memes3, charges e reportagens diversas
surgiram abordando a situação atual da presidenta, assim como da política brasileira. Nesse viés, a mídia não economizou nas sátiras endereçadas
a Dilma, algumas indiretas, mas com um fundo de criticidade. Uma das
reportagens que se destacou nesse período foi veiculada pela revista Veja.
Em 20 de abril de 2016, em uma edição especial (nº 2474), Veja publicou
uma matéria com a esposa de Michel Temer, Marcela Temer – que se tornou primeira-dama – e trouxe a seguinte manchete: bela, recatada e “do lar”.
Pôster apresentado no III SEDISC.
Mestranda do PPGCL – UNISUL
E-mail: cydamotta@hotmail.com
3
Substantivo criado por Dawkins, em O gene egoísta (1976), compreendido como uma unidade de cultura, comportamento ou ideia que pode ser passado de pessoa para pessoa; uma unidade de imitação.
1 ∗

2 ∗∗
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Ao longo da reportagem, algumas características são atribuídas a Marcela:
vice-primeira-dama do lar, recatada, discreta – por usar vestidos até os
joelhos e cores claras; dedicada – por ser “o braço digital” do marido, informando-o das atualidades midiáticas, entre outras.
Percebe-se, na reportagem da jornalista Juliana Linhares, a possibilidade de Marcela estar sendo evidenciada como a mulher ideal. Remete-se,
aqui, aos valores patriarcais que regiam gerações anteriores, pelos quais
as mulheres foram marcadas por características como beleza, maternidade, ingenuidade, habilidade nas tarefas domésticas, doçura e sensibilidade.
Nesse contexto, Dilma Rousseff é tomada como o avesso, pois é vista como
uma mulher destemida, independente, militante e que enfrentou muitos
obstáculos para chegar ao posto mais importante do país.
Sendo a mídia uma das ferramentas usadas para legitimar – ou não
– essa imagem de mulher ideal, houve uma significante repercussão envolvendo Marcela e Dilma – duas mulheres, porém vistas em oposição.
A reportagem de Veja trouxe à tona conceitos e questões comumente camuflados sobre os lugares do feminino. E, a partir de então, surgiram na
mídia diversos posts midiáticos refletindo a posição e a visão de mulher,
imbricando-se com a questão da política e do gênero.
À luz da Análise de Discurso (AD), buscamos caracterizar o processo
de impeachment e a reportagem midiática bela, recatada e “do lar” como
acontecimentos. Um dos conceitos de Michel Pêcheux, mentor da AD, é
o de acontecimento. Para o autor (2008, p.19), o acontecimento é um fato
novo que surge na atualidade e que convoca a memória para produzir sentidos. Para Davallon (1999, p. 24), o acontecimento “deve constituir memória, quer dizer: abrir a dimensão, entre o passado originário e o futuro, a
construir, de uma comemoração”, ou seja, o ressurgimento de sentidos –
motivados memorialmente – que um acontecimento pode motivar. O autor
(1999, p. 25) confirma que, para que haja memória, o acontecimento não
pode ser indiferente ou insignificante.
1.1 Considerações sobre Gênero e Sexo

Em seu artigo Gênero: uma categoria útil para a análise histórica, Joan
Scott (1995) reflete sobre o significado e uma possível definição para “gênero”. Segundo a autora (1995, p.72), as feministas começaram a usar a
palavra gênero reportando-se à relação social entre os sexos. Gênero, como
termo usado socialmente para diferenciar homens e mulheres, era, para
as feministas americanas, uma tentativa de resistência ao determinismo
biológico implícito nessas expressões.
Gênero, para Scott (1995), é utilizado para referir que qualquer informação sobre a mulher é também informação sobre o homem: a muVoltar ao sumário
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lher faz parte do mundo do homem. Ademais (SCOTT, 1995, p.75), “‘gênero’ também é utilizado para designar as relações sociais entre os sexos”,
excluindo, aqui, as diferenças biológicas comparativas e tornando-o um
indicador de “construções culturais”, estabelecendo “a criação inteiramente social de ideias sobre os papéis adequados aos homens e às mulheres”
(SCOTT, 1995, p. 75).
Portanto, o conceito de gênero encontra-se imbricado nos conceitos
de identidade sexual, de papel sexual e de relações entre os sexos. A segunda
proposição trata o gênero como uma forma primária de dar significação às
relações de poder, isto é, as relações de poder desenvolvem-se nas relações
sociais. Entende-se o poder comumente como manifestações de correlação
de forças centralizadas no controle, na opressão que sugere um dominador e
um dominado, estabelecido nas relações sociais, políticas e sexuais.
Quando se reporta ao problema das relações entre o poder e o sexo,
Foucault (1999, p. 81) traça alguns aspectos. Entre eles, que o poder ditaria
a lei no que se refere ao sexo, reduzindo-se o sexo a um regime binário lícito/ilícito e permitido/proibido; que o poder estabelece ao sexo uma forma
de inteligibilidade, ou seja, decifra-se a partir de sua relação com a lei; que
o poder age determinando a regra. Aqui, o autor (1999, p. 81) afirma que
“o domínio do poder sobre o sexo seria efetuado através da linguagem, ou
melhor, por um ato de discurso que criaria, pelo próprio fato de se enunciar, um estado de direito. Ele fala e faz-se a regra”. Compreendemos, assim, que o que se diz sobre os sexos, masculino e feminino é determinante
para o conceito histórico-cultural do que é ser homem, e do que é ser mulher. Pela/na linguagem determina-se as relações de poder, visto o discurso
como constituinte da realidade, estabelece-se a hierarquia dos gêneros.
Em seguida, focalizamos, sinteticamente, a obra de Pierre Bourdieu,
pois acreditamos que ela é constitutiva para compreendermos gênero.
Na obra A dominação masculina, Pierre Bourdieu (2002, p. 5), ao tratar das relações entre os sexos, afirma que as estruturas da divisão sexual
estão no campo da política e que, des-historicizadas e eternizadas por mecanismos históricos, correspondem ao processo de naturalização das divisões essencialistas entre as diferenças sexuais. Para o autor, “aquilo que, na
história, aparece como eterno não é mais que o produto de um trabalho de
eternização que compete a instituições interligadas tais como a família, a
igreja, a escola, e também, em uma outra ordem, o esporte e o jornalismo”.
Para o autor, isto é a reinserção na história, e que, assim, “devolve à ação
histórica, a relação entre os sexos que a visão naturalista e essencialista
dela arranca” (BOURDIEU, 2002, p. 5).
Para o autor, “o mundo social constrói o corpo como realidade sexuada e como depositário de princípios de visão e de divisão sexualizantes”
(BOURDIEU, 2002, p. 9); assim, ao corpo físico deve-se a construção da
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diferença entre os sexos biológicos, o que, arbitrariamente, fundamenta a
dominação masculina sobre a feminina.
É na diferença sexual, como afirma Bourdieu (2002, p. 26-27), que as
diferenças entre homem e mulher são estabelecidas socialmente. Nesse
viés, o autor (2002, p. 30) afirma ser a relação sexual uma relação social de
dominação, pois “ela é construída através do princípio de divisão fundamental entre o masculino, ativo, e o feminino, passivo, e porque este princípio cria, organiza, expressa e dirige o desejo – o desejo masculino como
desejo de posse [...]” (BOURDIEU, 2002, p. 30). Assim, para o autor (2002,
p. 33), a dominação masculina legitima-se na sua natureza biológica, que
constitui uma construção social naturalizada.
1.2 O imaginário social de mulher no Brasil

Popularmente vista como o sexo frágil, a dependente e a submissa,
a mulher é designada assim por ser caracterizada – histórica, social e culturalmente – inferior ao homem. Nesse viés, a condição de submissão da
mulher desenrola-se ao longo da história refletindo os valores patriarcais –
provindos mais diretamente do período colonial, no caso de muitos países,
mas tendo um fundo muito mais antigo. Os valores patriarcais implicam a
submissão de todos da família aos poderes do pai ou do homem da casa.
O domínio da família era exclusivamente masculino; o chefe de família, o
patriarca, era soberano. Desse modo, a mulher obedecia ao pai enquanto
solteira e, ao casar-se, ao marido (SCOTT, 2012, p. 15-16).
Entre os anos 1880 e 1914, período compreendido como a Belle Époque no Brasil, a mulher foi consagrada como a “rainha do lar”. Diante
disso, a ideia de que a mulher deveria ocupar-se unicamente com a casa, a
família e a maternidade propagou-se intensamente. Nesse período, o novo
padrão familiar, denominado “lar doce lar”, como confirma Scott (2012, p.
17), também exigiu uma “nova mulher”, uma mulher que cuidasse da casa
– para que houvesse no lar harmonia e boa convivência –, dos filhos e de
sua educação; esposa dedicada, afetiva, com voz ativa no lar, mas ainda
submissa ao marido. O papel de dominação e de único provedor da família
continuou sendo exclusivamente masculino, enquanto a mulher transformava-se na “rainha do lar”. Manteve-se aqui a mesma hierarquia do patriarcado, o homem à frente da família, em posição de chefia, e a mulher,
dependente e submissa.
Nesse período, “o ideal masculino era de alguém racional, agressivo, corajoso, capaz de tomar decisões lúcidas, empreendedor e dominador,
apto à vida pública” (PINSKY; PEDRO, p. 271); em contrapartida, a mulher
era vista como alguém que “deveria ser sentimental, passiva, casta, vulnerável, dependente e destinada ao lar”. Pelas características atribuídas ao
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homem e à mulher no século XIX, nota-se a tentativa de mostrá-los como
seres opostos: o homem com sua bravura, liderança e sendo provedor da
família; e a mulher com sua doçura, obediência e tendo a responsabilidade
de harmonizar o lar.
Nesse contexto, essas características continuam sendo refletidas em
clichês como: “mulher chora por qualquer coisa”, “mulher tem dó de tudo”,
“isso é coisa de mãe”. Esses dizeres mostram na atualidade o imaginário de
mulher que foi produzido em condições em que a mulher era caracterizada
assim, ou seja, refletem memorialmente a imagem da mulher que se construiu ao longo do tempo, apesar da instabilidade permanente.
Assim, dessas situações vividas pela mulher resultaram manifestações que, de certa forma, rotulavam – e ainda rotulam – as mulheres, suas
atitudes e atividades, pois a conduta segundo os padrões convencionais
tornava a mulher “bem vista” pela sociedade. Em consonância com Pêcheux (2014, p. 85), “diversas formações resultam, elas mesmas, de processos discursivos anteriores [...] que deixaram de funcionar mas que deram
nascimento a ‘tomadas de posição’ implícitas que asseguram a possibilidade do processo discursivo em foco”. Assim, a imagem do sujeito-mulher
foi instituída pela situação histórico-social em que ela se encontrava e pela
visão que se formulava do que era ser mulher.
Por esse viés, alguns discursos construídos sobre a mulher não surgiram de um contexto imediato – de um sentido estrito – mas do imaginário
de mulher construído – em sentido amplo – considerando as condições de
produção e a memória (já-dito) sobre a mulher, como ela viveu e como foi
sua criação.
1.3 O processo de Impeachment e a reportagem “Bela, recatada e
do lar”: O acontecimento discursivo

Partindo-se da afirmação de Furlanetto (2015, p. 51) de que a possibilidade de discursivização de um acontecimento histórico é que, discursivamente, interessa, acreditamos que isso tenha valia, também, para um
acontecimento enunciativo. Com isso, cabe tomar de partida o processo de
impeachment como um acontecimento histórico e o enunciado – produzido
pela revista Veja – “bela, recatada e do lar” como um acontecimento enunciativo, e observarmos a discursivização deste.
Pêcheux (2008, p. 18-19) tenciona entrecruzar os caminhos “do acontecimento, da estrutura e da tensão entre descrição e interpretação” para
tratar o discurso. Com isso, o autor nos mostra que o acontecimento discursivo resulta do acontecimento histórico discursivizado, ou seja, o acontecimento histórico é inscrito no interdiscurso (memória) pelo acontecimento discursivo.
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Por esse caminho, com o acontecimento histórico impeachment fornecendo dados e ocasionando a produção de enunciados pela revista Veja
– reportagem midiática –, surge o acontecimento enunciativo “bela, recatada e do lar”, e a partir de então possibilita-se a construção de novos/
outros sentidos. No enunciado em questão, a mídia joga com os inúmeros
sentidos e inúmeras construções para influenciar os gestos de interpretação dos leitores. A revista, ao enunciar, retrabalha símbolos que retomam a
memória social sobre a história da mulher.
Pêcheux (2008, p. 53) ampara-nos aqui ao afirmar que “todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo,
se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um outro”.
Nesse aspecto, nos acontecimentos já explicitados, as condições de produção que envolveram as acusações e o impedimento de Dilma Rousseff propiciaram à mídia o confronto entre as imagens das duas mulheres:
Marcela – recatada – e Dilma – destemida e independente. Especialmente
com a manchete bela, recatada e “do lar” , inúmeros conceitos e dizeres
envolvendo a mulher – a forma como ela foi/é vista na/pela sociedade –
ressurgiram.
Os conceitos e os dizeres sobre a imagem feminina que ressurgiram
com a veiculação da reportagem da revista Veja vieram à tona através da
memória; na verdade, a memória de um acontecimento passado é sempre
(re)construída a partir de uma situação no presente. Para Pêcheux (1999, p.
52), “a memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como
acontecimento a ler, vem restabelecer os ‘implícitos’ de que sua leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível”; sendo assim,
os sentidos são construídos não só pelo que está exposto nos enunciados,
mas também pela interpretação e pela historicidade que envolve esses elementos.
Orlandi (1999, p. 64) define a memória – interdiscurso na perspectiva da AD – como “o saber discursivo que faz com que, ao falarmos, nossas
palavras façam sentido. Ela se constitui pelo já-dito que possibilita todo
dizer”; desse modo, a memória refere-se à repetição de dizeres que surgem
a partir de um fato histórico específico, podendo ser esquecida ou atualizada de acordo com o processo discursivo; é algo que fala sempre, antes, em
outro lugar (ORLANDI, 1999, p. 64, 65).
Nesse viés, ao constatarmos a memória como um espaço de retomadas de discursos anteriores, observamos que ela propiciou o ressurgimento
de conceitos e valores sobre a realidade feminina – tais como: submissão
no período patriarcal, o lar como o lugar ideal e exclusivo; o machismo e a
desigualdade entre os gêneros; e estes possibilitaram a produção de sentidos, constituindo, assim, o acontecimento discursivo.
Observa-se, também, que outras questões sobre o feminino, que esVoltar ao sumário
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tavam esquecidas ou apenas à sombra, vieram à tona na mídia, refletindo a
visão e a posição da mulher, interligando-as com as questões do político, da
política e de gênero – que é, em última análise, uma questão sociopolítica.
Entende-se que os acontecimentos: histórico – processo de impeachment –; enunciativo – reportagem midiática –; e discursivo – os sentidos
que as reações à reportagem suscitaram na mídia e junto às mulheres, bem
como as condições de produção e veiculação que propiciaram discursividade, revolveram a memória, que é intrínseca ao acontecimento, pois é
através dela que saberes e dizeres sobre a mulher emergem. Como afirma
Pêcheux (2008, p. 17), atualidade e memória se cruzam resultando em um
acontecimento; e é através do acontecimento que o confronto discursivo
prossegue (2008, p. 20).
A veiculação da matéria intitulada “Bela, recatada e do lar” fez com
que as mulheres se manifestassem de diversas maneiras. Por exemplo, esse
título foi usado como legenda de fotos com imagens antagônicas à mulher recatada e do lar; paródias foram feitas ao trocarem a expressão “do
lar” por “do bar”;. Assim, com a breve explanação é possível observarmos a
discursividade produzida pela matéria da revista Veja e a possibilidade de
explorar a multiplicidade de sentidos propiciada por ela. A fim de exemplificar a discursivização provocada pela circulação de posts midiáticos, explanaremos alguns memes.
O primeiro meme traz a imagem (Figura 1) de Marta Vieira da Silva,
uma futebolista brasileira que, de acordo com o site Wikipedia, foi considerada, por cinco vezes consecutivas, a melhor jogadora de futebol do
mundo, sendo recordista desse título. Na esfera do futebol, Marta faz parte
de uma minoria e tem destaque na categoria, pois o futebol é uma profissãopredominantemente masculina.
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Figura 1 – A bela, recatada e do lar no futebol

Fonte:<http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/suplementos/tecno/online/
internautas-repercutem-materia-que-define-marcela-temer-como-bela-recatada-e-dolar-1.1534860>. Acesso em: 17 ago. 2017.

No Brasil, o país do futebol, como é conhecido mundialmente, ser
um jogador de futebol abre portas para ter prestígio, fama, dinheiro e reconhecimento mundial; é necessário, também, mostrar um bom preparo
físico. Popularmente, o sentido construído sobre o esporte é de que futebol
é coisa de homem, pois aquele que joga futebol, sobretudo profissionalmente, é bem visto na sociedade. Isso não significa, porém, que a balança
tenha estabilidade: leis ou costumes também se abatem sobre figuras de
sucesso. Por seu lado, a participação feminina não é tão comum nem tão
prestigiada; pode representar uma espécie de invasão de “lugares” do masculino. Historicamente, a distinção profissional entre homens e mulheres
se estabeleceu ao longo do tempo.
Sendo a força física usada para justificar a atribuição masculina a
algumas atividades e/ou profissões, o imaginário que se consolidou de um
jogador de futebol – capaz de ter resistência física para aguentar uma partida de futebol, rapidez para driblar a bola e planejar estratégias na hora do
jogo – é proveniente de dizeres culturalmente consolidados no imaginário
social, e percebemos que muitos enunciados que caracterizam e diferenciam homem e mulher, como futebol é coisa de homem, ‘isso’ é coisa de
homem , mulher é frágil, entre outros, ainda são recorrentes na atualidade.
Assim, uma mulher que escolhe o futebol como profissão tem uma
imagem contrária àquela mais cultivada social e culturalmente. Há, de certa forma, uma ruptura de padrões, segundo os quais uma mulher deveria
se dedicar a atividades condizentes com sua constituição biológica. Frente
Voltar ao sumário

80

Discurso, cultura e mídia: pesquisas em rede

a um discurso que enaltece as características “naturais” femininas para defini-la, uma mulher que opta por ser futebolista contraria a ideia de que
uma mulher é frágil para jogar futebol ou, até mesmo, praticar outro esporte comum entre os homens.
Com relação ao imaginário de mulher construído e matizado ao longo da história e que é, de certa forma, ainda vivo na atualidade, a atuação
feminina em áreas de predominância masculina como o futebol e a política
ainda causa rumores. Um exemplo disso foi a candidatura e a eleição de
Dilma Rousseff para a presidência do país. Dilma Rousseff ter desejado – e
ocupado – um cargo que, no Brasil, era previsto para homens colocou-a em
uma posição diferenciada em relação à da maioria das mulheres, e a expôs
a situações em que sua condição de mulher teve relevância. Constantemente sua capacidade foi questionada e, explicitamente ou não, relacionada ao
gênero feminino, e acusações sexistas foram frequentes em sua atuação na
presidência.
O segundo meme observado traz uma foto que mostra uma união
homoafetiva; na imagem (Figura 2), duas mulheres beijam-se na boca e a
legenda da foto é belas, recatadas e do lar.
Figura 2 – Belas, recatadas e do lar

Fonte:<http://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2016/04/20/bela-recatada-e-do-larcampanha-na-web-ironiza-perfil-de-marcela-temer-em-revista-veja-os-memes/>. Acesso
em: 17 ago. 2017.
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Se observarmos o meme pela óptica patriarcal, teremos uma condição totalmente oposta retratada na foto. A imagem observada possibilitanos construir sentidos que mostram a libertação da mulher dos padrões
preestabelecidos, e da posição idealizada em que a mulher devia encontrar-se. Há notoriamente (supondo-se a espontaneidade da cena fotografada) a libertação afetiva e sexual da mulher, posição que ainda é conquistada paulatinamente. A imagem faz circular sentidos de que duas mulheres
podem construir um lar, serem lindas, recatadas e se amarem. Mas o que
seria recatadas, neste caso? É permitido supor ironia. Há aqui a quebra –
ou tentativa de quebra – do tabu de que um lar deve ser formado por um
homem, uma mulher e filhos, como em um comercial de margarina (que,
em princípio, representa o modelo heterossexual de relação consistente e
feliz). O carinho e o amor demonstrado pela união das duas mulheres levam a admitir a escolha – e a confirmação dessa escolha – feita pelas duas.
Beauvoir (1967, p. 158) esclarece que a opção sexual transcende o erotismo
e o fator biológico, pois se refere à liberdade de escolha de cada um:
Em verdade, nenhum fator é determinante; trata-se sempre de uma escolha efetuada no coração de um conjunto complexo e assentado numa livre decisão; nenhum
destino sexual governa a vida do indivíduo: seu erotismo traduz , ao contrário, sua
atitude global para com a existência (BEAUVOIR, 1967, p.158).

Sendo uma opção pessoal – e, até mesmo, uma afirmação existencial, como se compreende em Beauvoir –, fatores diversos são decisivos
para que uma mulher opte pela união homoafetiva e sinta-se realizada.
Para Beauvoir (1967, p.158), “é difícil traçar uma fronteira entre resignação
e predileção: uma mulher pode dedicar-se às mulheres porque um homem
a desiludiu, mas por vezes ele a desilude porque era uma mulher que ela
procurava nele”. De certa forma, a escolha de duas mulheres pelo relacionamento mútuo ocorreria pelo desejo de viver a vida da forma que consideram melhor. No meme em questão, podemos estar vendo a imagem de duas
mulheres felizes e realizadas pela preferência do amor homossexual, porém
a expressão “belas, recatadas e do lar”, aplicada a uma cena outra, permite
uma multiplicidade de sentidos, valendo também para o questionamento
de valores preestabelecidos: conceitos e questões sociais e culturais, como
o preconceito, vêm à tona pela fuga do papel tradicional imposto à mulher;
ao mesmo tempo, a expressão vale para remeter à fruição de novos direitos, apesar de tudo. Beauvoir (1967, p. 161) afirma que uma relação homoafetiva é tempestuosa e ameaçada, pois os casais “são condenados pela
sociedade, conseguem mal integrar-se nela”. A autora ainda salienta que
haverá censura da sociedade, pois, por mais que haja sentimentos entre as
duas mulheres – e uma assuma uma atitude mais viril e líder na relação –,
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a união terá diferenças com relação a uma união tradicional imposta pela
sociedade, como a impossibilidade de concepção de filhos biológicos (BEAUVOIR, 1967, p. 161). Aliás, a possibilidade de que uma tenda a assumir o
que seria o papel masculino também põe em questão um relacionamento
equânime.
O terceiro meme (Figura 3) parodia um cartaz produzido pelo artista
gráfico Howard Miller a pedido do governo americano. Segundo Rodrigues
(2014), o cartaz foi produzido com a intenção de convencer as mulheres a
assumirem cargos masculinos, pois, em meio à Segunda Guerra Mundial,
a mão de obra masculina era escassa, e a solução encontrada foi colocar as
mulheres para ocupar cargos masculinos. Mas algumas mulheres demonstraram resistência; no intuito de convencê-las, campanhas publicitárias foram criadas. (RODRIGUES, 2014, p. 24-25). No cartaz criado por Howard,
a imagem de uma mulher forte e austera é acompanhada pelo slogan We
can do it! – traduzido como: Nós podemos fazer isso! Nós é a indicação impessoal da disposição dos interessados em esperar que mulheres pudessem
repeti-lo com voz própria.
No meme parodiado, é anexada à imagem original a expressão bela,
recatada e “do lar”. Nota-se que a imagem utilizada, aqui cortada na parte
inferior, parece reproduzir um tórax masculino, sobre o qual foi inserido
um rosto feminino de trabalhadora de fábrica, produzindo uma figura contraditória (punho indicando força e disposição agressiva).
Figura 3 – Bela…Recatada…E do Lar...

Fonte:<http://veja.abril.com.br/tecnologia/belarecatadaedolar-os-memes-sobrea-reportagem-de-veja/>. Acesso em: 17 ago. 2017.

Observando-se que a imagem original do cartaz foi produzida sob
o contexto da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), época em que o paVoltar ao sumário
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triarcado ainda regia a conduta feminina, o desenho do rosto feminino
traz uma expressão contrária ao imaginário dominante nesse momento
histórico. A imagem de uma mulher forte, austera e com ar viril contradiz
a posição feminina esperada e prevê uma imagem feminina futura/atual.
Sendo a memória um espaço de retomadas, observamos que ora os
sentidos remetem à imagem materna e doméstica da mulher, ora fazemnos lembrar, como afirma Scott (2012, p. 18), que a participação feminina
no início da industrialização no Brasil – 1872 – era de 76%, ou seja, a mão
de obra feminina teve participação na indústria; a mulher, por um momento, saiu do lar, porém, pelo aumento da mão de obra masculina, decorrente
de imigração e migrações, retornou ao lar, perdendo seu espaço para o
homem no mercado de trabalho; e ora trazem à tona a luta feminina e a
quebra de barreiras que, paulatinamente, as mulheres efetivaram, e ainda
efetivam, para ocupar seu espaço no mercado de trabalho e na vida pública. No meme, a expressão bela, recatada e “do lar” sugere o retorno da mulher a sua posição anterior – submissa, indefesa, sensível. Nesse sentido, a
memória evoca sentidos como um bumerangue, que ora coloca a mulher
em um papel ativo na sociedade, ora a silencia, a interdita e insinua que o
lar é o seu lugar.
Isso vai ao encontro do que afirma Scott (1995, p. 89) quando relaciona a utilidade do conceito de gênero para esclarecer questões históricas e
políticas. Para a autora, há grande resistência à inclusão de dados e registros na história política sobre as mulheres e o gênero. Assim, entende-se
que há uma clara manifestação de poder, resultante de reflexos sociais e
históricos, levando o masculino a prevalecer.
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tem uma memória no meme?
Marilane Mendes Cascaes da Rosa
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
O fio inicial...

O fio inicial se dá com Michel Pêcheux, estudioso que buscou incessantemente discutir o discurso, embora sempre lhe escapasse, visto que é
nele que se fazem presentes a língua, o sujeito, a história, os fios e os nós,
mas também os buracos.
Este artigo fundamenta-se na Análise do Discurso de linha francesa,
aquela proposta por Pêcheux. Os conceitos aqui veiculados levam em conta essa teoria e, para melhor compreendê-los, recortamos das redes sociais,
mais precisamente do Facebook, dois memes1: um veiculado na semana da
Independência do Brasil, em 2016, e outro postado no período do carnaval,
os quais constituirão nosso corpus de análise. Elegemos essas materialidades discursivas por considerarmos que elas refletem bem o que gostaríamos de evidenciar sobre a memória. E, aqui, a memória não é:
[...] 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” (PÊCHEUX, 1999, p. 56).

E é nessa perspectiva que pretendemos conduzir as discussões, pois,
para a Análise do Discurso, a língua é concebida nessa movência, ela é o
lugar dos múltiplos efeitos de sentido, da incompletude, da falha, do discurso, de sujeitos, de fios que se (re)tecem a cada enunciação...
No dizer de Ferreira (2005, p. 19), o discurso poderia ser comparado
a uma rede onde os fios têm tanta importância quanto os nós e os furos:
Os fios que se encontram e se sustentam nos nós são tão relevantes para o processo
de fazer sentido, como os furos, por onde a falta, a falha se deixam escoar. Se não
houvesse furos, estaríamos confrontados com a completude do dizer, não havendo
espaço para novos e outros sentidos se formarem. A rede, como um sistema, é um
O meme é uma unidade de informação com capacidade de se multiplicar, por meio das ideias e
informações. Ele se propaga rapidamente entre vários usuários, alcançando muita popularidade. Na
internet, é bastante utilizado e costumamos dizer que viralizou, atingindo um número de visualizações
e compartilhamentos muito grande. Um meme pode ser um vídeo, uma imagem, uma frase, uma música, um som, enfim, algo capaz de ser aprendido e replicado facilmente enquanto unidade autônoma.
1
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todo organizado, mas não fechado, porque tem os furos, e não estável, porque os
sentidos podem passar e chegar por essas brechas a cada momento. Diríamos, então, que um discurso seria uma rede e como tal representaria o todo; só que esse
todo comporta em si o não-todo, esse sistema abre lugar para o não-sistêmico, o não
-representável. Temos aí a noção de real da língua, como o lugar do impossível que
se faz possível pela língua. O não-sistematizado, o não simbolizado, o impossível da
língua, aquilo que falta e que resiste a ser representado. A língua como o todo que
comporta em si o não-todo.

Como podemos perceber, tratamos com a complexidade da língua,
com o contraditório, com as convergências e as divergências, com o deslize,
com a opacidade, com a dispersão, com o não-fechamento interpretativo e
com os novos sentidos que são reclamados...
o entrelaçamento dos fios, os nós e os buracos na rede
discurso: análise

Para chegarmos ao corpus discursivo a que nos propusemos, elegemos o discurso veiculado sobre o Presidente da República Michel Temer. A
partir daí, optamos por trabalhar com os memes postados nas redes sociais
e procedemos ao levantamento da materialidade textual que constituirá
o nosso arquivo de pesquisa. Na sequência, recortou-se um meme disseminado no Facebook em setembro de 2016, semana de independência
do Brasil, e outro em fevereiro de 2017, período do carnaval, extraído do
Facebook de Tom Zé. O primeiro é constituído de uma frase, “Fora Temer”,
e uma imagem que faz referência ao quadro “Independência ou Morte”, do
pintor Pedro Américo. O segundo recorte é uma marchinha de carnaval
intitulada Fora, Temer!, que remete à marchinha “Mamãe eu quero”. Ainda
para conversar com esse segundo meme, recortamos do Facebook alguns
comentários postados para essa música, denominados de sequências discursivas – SD.
Assim, o que ocorre diante de um texto a analisar é que:
Na construção do corpus, localizamos os nós, percorremos seus fios até outros nós,
no caminho encontramos buracos dispersos na rede da memória, atamos fios aparentemente soltos, mas que estão ali, presentes, esperando o gesto que os ate. [...]
muitas vezes, os nós que não estão feitos instigam-nos a fazê-los. No conflito entre
interdições e injunções à interpretação, do qual não podemos escapar, é que atamos
os nós (MITTMANN, 2007, p. 156).

O que podemos dizer é que a citação anterior representa bem como
os analistas do discurso se veem diante de um texto a examinar: não há
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respostas, há questionamentos, incertezas e sentidos sempre à deriva. O
nó nunca está firme o suficiente, sempre há a possibilidade de desatá-lo,
mas também de atá-lo até que outro venha e desmanche-o, ate-o de outra
forma. É a rede-discurso sendo tecida, retecida, destecida... Então, como
primeiro recorte, trazemos o meme “Fora Temer” para, por meio da memória, discutir alguns aspectos discursivos.
Figura 1 – Meme: Fora Temer

Fonte: Facebook, 2016.

Vale ressaltar que, em Análise do Discurso, o gesto de interpretação
se dá por sujeitos interpelados pela ideologia, e os sentidos são determinados histórica e socialmente. Além disso, a materialidade que aqui se coloca
é, sobretudo, não-verbal, não podendo ser vista como transparente e fechada em si mesma. É necessário entendê-la como constituída de opacidade,
sujeita a leituras outras, até porque a lemos conforme as posições ideológicas e as condições de produção nas quais nos inserimos, podendo, dessa
forma, sempre serem outras.
Por meio da memória, o meme, aqui intitulado “Fora Temer”, resgata
uma parte da nossa história – a Independência do Brasil, proclamada em
07 de setembro de 1822 por D. Pedro I às margens do riacho Ipiranga, em
São Paulo.
Partindo desse ponto, gostaríamos, inicialmente, de trazer à
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discussão os lugares de memória, ou seja, aqueles que “se apresentam sob
a forma de objetos, instrumentos, instituições, documentos, vale dizer, traços vivos constituídos no entrelaçamento do histórico, cultural e simbólico”
(INDURSKY, 2011, p.73) e que nos fazem evocar uma memória. Podemos
dizer que os lugares de memória são representados pelo meme “Fora Temer” e pela tela de Pedro Américo “Independência ou Morte” ou “O Grito
do Ipiranga”. O meme parafraseia a tela de Américo e, ao fazê-lo, repete-a,
lembra... faz com que a memória reverbere. Os livros didáticos de História
são, também, considerados lugares de memória, pois é a partir da repetição
da tela neles que os sentidos se estabilizaram e garantiram determinada
regularidade, formaram uma rede de memória e puderam discursivizar
esse acontecimento histórico, mas agora se entrecruzam com os sentidos
deste meme que, embora parafraseie a tela, ganha novas formulações. O
Facebook, outras redes sociais e os blogs, por exemplo, funcionam como
arquivos, lugares que propiciam tanto o arquivamento desse meme como
a circulação.
Assim, a partir dos novos sentidos, a rede tem a possibilidade de se
atualizar e os sentidos cristalizados podem se alterar. Pêcheux (1999, p.
56) já nos falava sobre essa desestabilização que a memória poderia sofrer e, segundo ele, não poderia ser diferente. Não há como concebê-la
como uma “esfera plena”. E mais, “o outro interno em toda a memória é,
ao meu ver, a marca do real histórico como remissão necessária ao outro
exterior, quer dizer, ao real histórico como causa do fato de que nenhuma
memória pode ser um frasco sem exterior” (PÊCHEUX, 1999, p. 56), ou seja,
mais uma vez, reafirmamos que não se pode conceber a memória como
pronta, acabada e homogênea, com sentidos fixos, muito pelo contrário,
precisa ser vista com a possibilidade de transformação, de sentidos outros
que vão se atualizando. Se assim não fosse, viveríamos uma eterna repetição, da mesma forma que a deriva constante também não possibilitaria
os discursos.
Desse modo, conforme Pêcheux (1999, p. 53), haverá sempre um jogo
de forças na memória: um que visa manter a regularização e outro a desregulação. Os dois são fundamentais para a memória. Enquanto a regulação
é pensada como uma repetição horizontal, a paráfrase, o mesmo, a desregulação é vista como uma repetição vertical em que ocorre o rompimento
dos sentidos, a polissemia. No meme podemos perceber os dois processos.
A paráfrase ocorre pela repetição da tela do Pedro Américo, todavia há
um elemento novo que rompe com os sentidos pré-estabelecidos pela rede
da memória, o grito não é o mesmo, embora também deseje libertação.
Nesse sentido, temos a polissemia, outra possibilidade de articulação discursiva, outros significados, a memória esburaca-se abrindo espaço para
outros sentidos na rede da memória, ou, no dizer de Courtine (1999, p. 21),
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temos aí uma “memória lacunar e com falhas” enquanto que a outra é uma
“memória cheia, saturada”. O sujeito se desidentifica com um saber pré
-estabelecido, a independência é outra. É claro que essa significação nova
só ocorre graças a essa rede que tínhamos anteriormente, pois um novo
objeto só significa por meio da memória. Portanto, o gesto de interpretar
do analista se dará dentro da rede, envolvendo tanto os processos parafrásticos quanto polissêmicos, isto é, tanto o mesmo quanto o diferente.
A repetição também foi garantida pela memória coletiva que nós
brasileiros temos sobre a Independência do Brasil, memória essa que está
imbricada pela história, pelo social, pela memória passada através de
nossos antepassados, pela memória que “retém do passado somente aquilo
que ainda está vivo ou capaz de viver na consciência do grupo que a mantém” (HALBWACHS, 1990, p. 81).
Ao lermos os textos em análise, notamos as Formações Imaginárias,
ou seja, aquelas que “presidem todo discurso: a imagem que o sujeito faz
dele mesmo, a imagem que ele faz de seu interlocutor, a imagem que ele
faz do objeto do discurso” (ORLANDI; LAGAZZI, 2006, p. 15). Deste modo,
esse meme indica o imaginário projetado pelo autor (anônimo) deste texto,
da mesma forma, aqui não significa igual, que constituiu o mesmo imaginário de Pedro Américo quando pintou a tela “Independência ou Morte”.
A imagem que se faz é de um homem bem vestido, montado num cavalo
belo e vistoso e disposto a romper com a injustiça, corrupção, almejando
um cenário diferente para a política no Brasil. A imagem projetada é de um
herói, de uma liderança disposta a lutar por uma sociedade mais digna e
menos opressora. D. Pedro I ganha destaque na obra, pois vem ao centro
da imagem e é ele que ergue a espada e diz: “Fora Temer”. O meme apresenta um descontentamento em relação ao que está posto sobre a política
no Brasil. Assim como na época da Independência buscava-se a libertação
de Portugal, hoje, uma parte das pessoas gritam para se libertarem deste
governo que aí foi colocado, isso porque, enquanto inseridos em uma Formação Discursiva, buscamos os ideais que nos identificam.
A Formação Discursiva, para Pêcheux (1995, p. 160, grifos do autor),
“é aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito”. O que visualizamos nesse meme
é que ele se filia a uma Formação Discursiva que é contra o governo de
Michel Temer e o quer fora da presidência. Nesse caso, o meme representa
um modo de nos relacionarmos com a ideologia.
O sujeito, a partir da forma-sujeito, assume uma posição-sujeito
contra o governo de Michel Temer e se desidentifica com a Formação Discursiva na qual se filia Temer e os que estão com ele. Portanto, identifica-se com outra Formação Discursiva, pois “quando o sujeito do discurso
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desidentifica-se de uma determinada Formação Discursiva é porque, de
forma inconsciente, ele já está identificado com outro domínio do saber”
(INDURSKY, 2008, p. 15). Podemos dizer também que, ao romper, opor-se
com a forma-sujeito, teríamos, segundo Pêcheux (1995), um acontecimento discursivo, visto que essa nova forma-sujeito instituirá uma nova Formação Discursiva, contrária a Temer e com ela novos modos de significar,
novos modos de conceber e pensar a política.
Lembramos que as Formações Discursivas possuem fronteiras porosas, o que permite que os sentidos possam migrar de uma Formação
Discursiva a outra e elas possam relacionar-se entre si, constituindo, conforme Pêcheux (1995, p. 162), o interdiscurso, ou o “‘todo complexo com
dominante’ das formações discursivas”. Então, vários são os efeitos de sentidos possíveis, à deriva, mas enquanto filiado a essa Formação Discursiva
e a essa rede de memória, veiculam-se os sentidos pretendidos, aquilo que
pode e deve ser dito na direção de ser contrário a Temer, de o querer fora
da presidência e de quem o país precisasse ser libertado – assim como em
1822, quando se buscava a independência de Portugal e, hoje, romper com
este governo.
Tudo isso é possível graças a memória discursiva, que “[...] promove
o encontro de práticas passadas com uma prática presente” (INDURSKY,
1999, p. 174, grifos do autor), visto que o meme remonta à Independência
do Brasil, em 7 de setembro de 1822, e nos faz pensar naquela ocasião e
no momento presente. Remete à clássica figura exibida nos livros didáticos que ilustra a referida data e as “comemorações” que acontecem todos
os anos por ocasião do 7 de setembro. Orlandi (2001, p. 59) diz que “para
que nossas palavras tenham sentido é preciso que já tenham sentido. Esse
efeito é produzido pela relação com o interdiscurso, a memória discursiva:
algo fala antes, em outro lugar, independentemente”. Isso quer dizer que
o que falamos sobre este meme, a interpretação que fazemos, ou melhor,
como esse texto produz sentidos, é fruto do que está no interdiscurso, que
filiamos a redes de sentidos, relacionando língua e história, sob o efeito da
ideologia e do inconsciente.
Pensando que o acontecimento discursivo é o “[...] ponto de encontro de uma atualidade e uma memória” (PÊCHEUX, 2006, p. 17), verificamos que esse meme pode promovê-lo, pois os sentidos deslizam e isso
ocorre devido às condições atuais da produção desse discurso (a formação
social dada): um cenário político de contradições. Ele retoma (paráfrase),
mas também transforma, ressignifica (paródia) e amplia (polissemia) o
contexto da obra original do pintor Pedro Américo, que é a tela “Independência ou Morte” ou “O Grito do Ipiranga”. Lembra-nos, ainda, o grito, “Independência ou Morte”, proferido por D. Pedro I, que não vem explícita na
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pintura original, mas que, segundo os historiadores, foi dito. O grito aqui,
“Fora Temer”, ganha uma nova configuração e de forma explícita no meme.
Produz-se, desse modo, uma nova relação entre sujeito e sentido. Sentidos
que promovem o confronto, um espaço discursivo marcado por posições
antagônicas, por Formações Discursivas distintas, contrárias, por um outro contexto histórico e político. Na tela de Pedro Américo, quem está no
cavalo é D. Pedro I e, hoje, quem o monta? Quem representa esse homem
do cavalo? O agente da história é o mesmo? Ferreira (2013, p. 141) nos diz
que o acontecimento discursivo pode se manifestar como uma torção, ou
seja, “ um fato da atualidade abrindo brecha para um espaço da memória.
Nessa tensão constante entre o fato da atualidade e o espaço da memória
vão surgindo as marcas de historicidade que atualizam e direcionam os
sentidos” e, assim sendo, estamos entendendo que essa torção ocorre aqui.
Sobre a imagem que constitui o meme, conforme Davallon (1999),
consideramo-la um “operador da memória social”, pois assim como nos
textos verbais, precisamos nos valer da memória que temos sobre a Independência para poder interpretá-la e atribuir-lhe sentidos. A memória
traz, ainda, o fundo vermelho dentro do balão da fala de D. Pedro I, podendo remeter ao Partido dos Trabalhadores – PT –, já que essa é a cor da
bandeira que representa o partido político da presidenta Dilma, a qual foi
destituída do poder. No lugar desta, quem ocupa o cargo é Temer. Assim,
essa fala pode vir daqueles que se filiam a uma Formação Discursiva a favor da ex-presidenta.
As letras no balão de fala comum estão escritas em maiúsculo, remetendo ao grito, recurso comumente utilizado nas conversas via redes sociais, quando se quer evidenciar um descontentamento, um grito mesmo.
Além disso, vêm em cor branca, evocando a memória de que o branco simboliza a paz que se almeja. As cores dentro do balão, o contorno, bem como
as letras estão em tons mais fortes e mais nítidos do que a imagem que a
acompanha, ressaltando ainda mais o que se diz: “FORA TEMER”. O Fora
Temer atualiza a memória: passamos de um grito de independência, do ano
de 1822, período colonial, para um grito de protesto, do ano de 2016, grito
que revela o descontentamento de uma parte do povo com o presidente
posto no poder. E mais, esse enunciado, “Fora Temer”, vem, mais uma vez,
atualizado, agora em fevereiro de 2017, período do carnaval, como constatamos a partir da marchinha produzida por Tom Zé, postada no Facebook
e que se apresenta na sequência:
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Figura 2 - Letra da marchinha Fora, Temer!

Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/tomze/?fref=ts>. Acesso em: 03 mar.
2017.

O carnaval é uma festa popular brasileira e de destaque em todo
o mundo. É momento de diversão, de mostrar a cultura do povo. No ano
2017, foi, também, momento de depreciar o governo de Michel Temer, como
se pôde evidenciar, sobretudo, por meio das redes sociais. Vários foram os
protestos, os gritos em meio a blocos, reportagens realizadas pelas emissoras de televisão. O povo gritou, em várias partes do Brasil, pela saída do
presidente. Nesse sentido, o grito, mais uma vez, foi atualizado.
A marchinha publicada por Tom Zé, em poucos dias, ganhou grande
repercussão, a ponto de viralizar – chegando em 4 dias (após a publicação) a quase um milhão de visualizações (986 mil), 13 mil curtidas, 23.837
compartilhamentos e alguns mil comentários. Partindo dela, a memória
nos traz, novamente, o grito, agora cantado. Tanto no meme da marchinha quanto no da independência, quem o faz são personalidades bastante
conhecidas, Tom Zé e D. Pedro I, revelando-nos, pelo discurso, o jogo ideológico, a força. O grito, nos dois textos, não foi pronunciado, cantado por
uma pessoa comum, mas por alguém que exerce/tem certa influência e
história na sociedade.
Assim, percebemos um retorno tanto em relação ao grito, ao uso
de sujeitos influentes e a fragmentos da música, estabelecendo o que, em
Análise do Discurso, chamamos de processos parafrásticos e que, segunVoltar ao sumário
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do Orlandi (2005, p. 36), “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. Produzem-se diferentes formulações do mesmo dizer sedimentado.” Contudo, embora haja repetição, os
efeitos de sentidos são outros, inclusive em relação ao mesmo enunciado
– Fora, Temer! Há ruptura nos processos de significação, por isso é, igualmente, polissêmico. As condições de produção desse discurso são outras
e, diferente do meme publicado na semana da independência, no qual não
tínhamos um autor, aqui Tom Zé assume a autoria, revelando-se um sujeito
plenamente desidentificado com o governo de Michel Temer.
A música dessa marchinha é um apelo à mãe que oferece todo o conforto e tudo o que precisa um bebê: “mamar”, “chupeta”... Tom Zé, dessa forma,
também recorre a ela, construída ideologicamente como a protetora, aquela
que acolhe seus filhos e não os abandona, nesse caso, nós brasileiros. Está
atrelada a essa figura uma grande valoração, por isso se pede o acolhimento:
“Mamãe eu quero, fora Temer!”, como se ela pudesse resolver essa situação.
A letra diz “Sem temer, fora fora Temer”. E, pela memória, recupera o
período da ditadura, no qual dizer isso a um presidente da república seria
(ou ainda é?) um crime. Aqueles que fossem contra eram punidos, por isso
as pessoas temiam. Nesse sentido, o verbo “temer” faz referência àquele
período, ao mesmo tempo em que brinca com o próprio nome do atual
presidente – Temer.
Ao fazer referência a Trump – atual presidente dos Estados Unidos
que tem gerado muitas polêmicas em relação às suas decisões, quanto à
tropa e ao grupo de militares, que agem com extrema estratégia a fim de
alcançar seus objetivos – e à Cuba – país socialista conhecido especialmente
por um de seus grandes líderes, Fidel Castro, o qual ficou no poder durante
quase toda a vida e é considerado um ditador –, o autor da letra passa uma
imagem do quão difícil é romper com o que está posto: “Essa turma ninguém
derruba/ Nem Trump, nem tropa, nem Cuba”. As palavras foram aproximadas, colocadas como pertencentes a campos semânticos bem próximos.
Observamos que o autor tanto resgata uma memória atual – Trump
– como uma mais antiga – tropa e Cuba. Portanto, é pela memória que
esses efeitos de sentidos são mobilizados, memória coletiva e social que
construímos sobre Trump, tropa e Cuba e que agora reverberam, não importando quão distantes ou próximas estejam, pois ela se atualiza a cada
enunciação. Memória que, conforme Pêcheux (1999), é construída pela história, pelas práticas, memória social que se entrecruza a outras memórias.
Os lugares de memória aqui são o meme, o Facebook, os lugares onde essa
marchinha foi cantada, inclusive nas ruas.
A marchinha Fora, Temer! revela um sujeito plenamente desidentificado com uma Formação Discursiva a que se filia Michel Temer, portanto,
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pertencente a uma Formação Discursiva contrária a esse governo. Interessante observar que, nos comentários a esse vídeo no Facebook, verificamos posições distintas, as quais dividimos em seis categorias, mas que
não tomamos como fixas e nem únicas, já que outras poderão existir. As
sequências, embora enquadradas em uma categoria, algumas vezes, podem, também, servir a outras.
Então, nomeamos:
a) sujeitos que, assim como Tom Zé, desidentificam-se com a Formação Discursiva a que se filia Temer e por isso apoiam o cantor (SD1 e SD2);
SD1: Inacreditável que brasileiros, defendam este governo ilegítimo que está destruindo o país e levando milhares de volta à miséria. Parabéns TOM Zé! Através da
arte é que nossas angústias são acalentadas. Diretas já!
SD2: Prabéns ao nosso querido Tom Zé, vamos povo brasileiro, todos juntos em
direção ao mesmo objetivo: FORA TEMER, restituir o poder ao povo brasileiro.
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/tomze/?fref=ts>. Acesso em: 03 mar. 2017.

b) sujeitos que se identificam a Formação Discursiva a qual Temer se
filia e, então, manifestam críticas a Tom Zé e/ou a sua marchinha (SD3 e
SD4). Aqui percebemos ironia no dizer;
SD3: Nossa! Que letra maravilhosa! Quanta cultura! Me ajuda aí né, gente! A esquerda é tão ridícula e estupida quanto a marchinha! O pior desse país é o próprio
nível do povinho!
SD4: Isso é o acéfalismo dos esquerdopatas frustrados, porque foi eles que elegeram o Temer, e agora querem tirar kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk só rindo! Não votei
nessa chapa e jamais votaria, mas prefiro ele mil vezes do que a quadrilha criminosa do PT!
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/tomze/?fref=ts>. Acesso em: 03 mar. 2017.

c) sujeitos que, independente da Formação Discursiva a qual pertençam, tecem críticas ao PT (SD5 e SD6);
SD5: Que bosta! Um bando de petistas chorando contra o governo que eles mesmos elegeram!!!
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SD6: #LulaNaCadeia #PTralhaSemEscrúpulos #FimDoProjetoCriminosoDePoder
#ExtinçãoPT #QuadrilhaCriminosa
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/tomze/?fref=ts>. Acesso em: 03 mar. 2017.

d) sujeitos que filiam Tom Zé como pertencente à Formação Discursiva a que se filia Dilma Rousseff, o PT e, por isso, criticam-no (SD7 e SD8);
SD7: É isso aí Tom Zé!
Que volte o Lula e turma dele, a suruba só é boa quando a gente participa, não é
mesmo? (...)
SD8: Agora sim o temer cai ein Tom Zé... Se arrependeu de votar nele?
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/tomze/?fref=ts>. Acesso em: 03 mar. 2017.

e) sujeitos que não se identificam nem com a Formação Discursiva a
que se filia Temer e nem Dilma Rousseff ou o PT (SD9 e SD 10);
SD9: Afe...quanta gente burra e cega não vendo a realidade suja do Lula, Dilma,
pt e cia...e ainda defendem esses lixos...povo idiota! E Temer que é outro bosta só
está no poder pq votaram nele junto com Dilma. Mas daqui a pouco cairá fora
tbm. 2018 está aí...
SD10: Saiu uma quadrilha, entrou outra, fora PT, fora PMDB!!!!!! Agora temos que
correr atrás de um candidato limpo, sério e sem intenção de roubar dos brasileiros!!! Temos que encontrar!!!!!!!
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/tomze/?fref=ts>. Acesso em: 03 mar. 2017.

f) sujeitos que ridicularizam a marchinha por ela nada poder fazer
para mudar o cenário político brasileiro (SD11 e 12).
SD11: Incrível! Me emocionei com este clamor! A pressão psicológica é muito
grande, agora sim, no que tange o cargo da presidência da República, eu renuncia-lo-ei.
SD12: Ah, não, depois dessa ele não conseguirá mais governar. Agora ele sai!
kkkkk #VERGONHAALHEIA essa tosquice. Apaga que ainda dá tempo!
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Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/tomze/?fref=ts>. Acesso em: 03mar. 2017.

As sequências discursivas aqui mostradas são uma pequena parte de
tudo o que foi postado nas redes sociais, mas pudemos perceber a tensão,
o conflito as constituindo e os efeitos de sentidos gerados a partir desses
posicionamentos distintos. E esses efeitos de sentidos vêm a partir da memória coletiva e social que construímos sobre a política, sobre os partidos
e sobre as pessoas que nos representaram/representam. Memórias que
despertam, sobretudo, sentimentos ruins em relação à política no Brasil.
Memórias que, muitas vezes, são apagadas, interditadas.
A maioria dos comentários do meme marchinha Fora, Temer! são
feitos com linguagem verbal, todavia há outros constituídos tanto da linguagem verbal quanto não-verbal. Nesses, presenciamos o uso de outros
memes, conforme se observa na figura 3. Esses memes revelam posições
ideológicas antagônicas, isto é, pertencentes a Formações Discursivas que
se divergem, opõem-se. Assim, mais uma vez, temos aqueles que são contrários a Formação Discursiva a que Temer (SD13) se filia e apoiam a marchinha de Tom Zé, mas também há os que não se manifestam a favor de
Temer (SD14), contudo fazem críticas ao partido, agora, adversário dele
(PT), na figura de Luiz Inácio Lula da Silva.
Figura 3 – Comentários feitos com linguagem verbal e com memes
SD13: Parabéns! Tom Zé.. Muito legal
mesmo! Rssss..#ForaTemer!

SD14: Volta Lula! Os seus asnos te
aguardam. Aliás... quem elegeu o Temer
foram vocês. Agora chupa essa jujuba. kkk

Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/tomze/?fref=ts>. Acesso em: 03 mar. 2017.

Novamente a memória se faz presente, agora nos memes dos comentários. Memória que retoma o Dick Vigarista – personagem dos desenhos
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animados, vilão, trapaceiro –, parafraseado e representando Michel Temer,
e memória que retoma um asno – um burro, aquele que é considerado incapaz, ignorante; nesse caso, o povo, visto que, segundo o meme, elegemos
Lula, aqui representado pelo cocô do asno.
Reafirmamos, mais uma vez, que é pela memória que esses sentidos
são recuperados e ressignificados e, nesse contexto, ganham novas significações, que acontecem graças à repetição, o mesmo, e o diferente, ou o
“ponto de encontro de uma memória com uma atualidade” (PÊCHEUX,
2006, p. 17). Assim, o sujeito vale-se do que está no interdiscurso e intradiscursivamente produz seu discurso e “nesse ponto de encontro de uma
memória (o interdiscurso) com uma atualidade (o intradiscurso) instaurase o efeito da memória: os sentidos são rememorados, atualizados, re-significados” (INDURSKY, 2003, p. 103, grifos do autor) e, então, temos um
acontecimento discursivo e um novo domínio da memória, pois a essa rede
de memória novos dizeres irão se inscrever.
Ao analisar esses memes, trouxemos alguns efeitos de sentidos, os
quais estão articulados a redes de memória e as Formações Discursivas a
que se filiam, portanto, sob o efeito da ideologia que as regulam. Importante mencionar que, diferentemente de um meme publicado em outro meio,
os memes postados nas redes sociais, neste caso o Facebook, possibilitam o
diálogo imediato com os internautas, conforme pudemos ver nos comentários postados para o meme da marchinha Fora, Temer!, podendo, dessa maneira, haver posições distintas e, em consequência, efeitos diversos, já que
lidamos com distintos sujeitos e enquanto pertencentes a uma Formação
Discursiva dizem aquilo que lhes é autorizado a dizer. Além disso, o autor
da postagem não tem como controlar os efeitos de sentidos que ele almeja,
já que a rede está aberta às manifestações de todos aqueles que quiserem
opinar. Desse modo, diferentes posições circulam na rede.
Consideramos a internet um lugar propício ao acontecimento discursivo, aos múltiplos e novos sentidos, espaço heterogêneo, de (re)criação, de novas materialidades, espaço que se atualiza instantaneamente,
num clique, por uma memória. Assim sendo, entendemos que a memória
promove o entrelaçamento de vários conceitos da Análise do Discurso e
objetos de análise, alguns dos quais foram mobilizados neste artigo. Faznos pensar nas regularidades e nas irregularidades a que o discurso está
sujeito, nas falhas, nos espaços vazios, nos sentidos lembrados, mas também naqueles esquecidos e/ou até apagados numa Formação Discursiva.
Neste trabalho, quando da análise do meme marchinha Fora, Temer!,
pudemos vivenciar um apagamento, a exclusão do meme do Facebook de
Tom Zé, o que ocorreu após o nosso último acesso em 03 de março de 2017.
O meme foi publicado no dia 27 de fevereiro de 2017 e no dia 06 de março
de 2017 não estava mais neste local. Presenciamos aí uma interdição, talVoltar ao sumário
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vez porque alguns dos sentidos que emergiram foram indesejáveis ao seu
autor, sendo, então, interrompidos. Todavia, seria possível apagá-lo da memória? Seria uma tentativa de desmemória ou um gesto de censura? Onde
está? No interdiscurso, na memória discursiva? Onde?
um fio para amarrar, mas não finalizar...

As reflexões apresentadas são pequenas, considerando todo o papel
desempenhado pela memória, contudo entendemos que é o início, é apenas um fio para amarrar uma discussão que tem de ser feita colocando os
memes como materialidade de análise, os quais têm sido tão veiculados
ultimamente nas redes sociais.
Partindo deles, mais precisamente do corpus discursivo aqui analisado, percebemos a repetibilidade, a regularização, mas também a desregulação. Paráfrase e polissemia se fizeram presentes. Há sentidos que deslizam,
transformam-se e se integram às redes de memória. Há outros que ficam
esquecidos, ausentes, todavia presentes no interdiscurso. Indursky (2011,
p. 88) diz que “a repetibilidade está na base da produção discursiva. É ela
que garante a constituição de uma memória social que sustenta os dizeres, pois só há sentido porque antes já havia sentido”. Desta forma, se não
houvesse repetibilidade, não haveria discurso, não haveria memória, pois,
antes de serem transformadas, as redes de sentido precisam significar, filiar-se aos sentidos já “memorizados”. Pela imagem como um operador da
memória social, regatamos os sentidos outros dos memes que a exploraram.
E como fio último, a amarradura deste diálogo inicial sobre os memes, afirmamos que há sim uma memória nos memes, assim como em
outros textos que circulam entre nós e que é pela memória que os sentidos
se (des)constituem.
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LÍNGUA MATERNA E MEMÓRIA DISCURSIVA DO
IMIGRANTE
Vanilda Meister Arnold Policarpo
Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL
INTRODUÇÃO

Este artigo é subsidiado pela teoria da Análise do Discurso de linha
francesa, que tem como seu fundador Michel Pêcheux, e, no Brasil, tem por
principal representante, Eni Puccinelli Orlandi.
Esta pesquisa constitui-se por base em referências bibliográficas e
caracteriza-se pelo método qualitativo. Neste trabalho, abordamos a respeito da questão da memória discursiva do imigrante a fim de analisar
como a memória discursiva se materializa no discurso. Para a construção
do artigo nos alicerçamos em entrevistas feitas com descendentes alemães.
As entrevistas foram feitas para compreender melhor como aconteceu a
interdição da língua da língua alemã.
No Brasil, o imigrante teve sua língua materna interditada no contexto da Segunda Guerra Mundial, no período comandado por Getúlio Vargas – entre os anos de 1938 e 1945. Naquele momento, Brasil e Alemanha
eram adversários na guerra e os alemães que moravam no Brasil, principalmente na região Sul, por haver um número maior de descendentes,
foram perseguidos e proibidos de falar sua língua materna, pois havia a
hipotética ideia de que o imigrante, por meio da língua, poderia articularse para organizar a formação de um Estado alemão. Para Gaelzer (2014, p.
236), havia “[...] na concepção do governo Varguista, a possibilidade dos
imigrantes estarem se articulando politicamente usando a língua alemã”.
Então, a partir de artefatos jurídicos, o presidente estabeleceu decretos que
regularam a vida dos imigrantes e seus descendentes, impedindo a fala da
Língua Alemã e, ao mesmo tempo, colocando em prática a Nacionalização
do Ensino da Língua Portuguesa.
Desse modo, uma intensa guerra incidiu a partir da nacionalização
visto que se pretendeu erradicar a língua do imigrante para tornar a Língua
Portuguesa única em território brasileiro. Ao abordar o contexto da Nacionalização do Ensino, Bolognini e Payer (2005, p. 2) dizem que:
[...] O italiano, assim como outras línguas estrangeiras, como o alemão, foram pontualmente interditadas durante as guerras mundiais e durante o Estado Novo (19371945), no contexto nacionalista próprio à década de 1930. De certo modo, a Segunda
Guerra funcionou, também, como argumento no inevitável processo de nacionali-
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zação que já havia sido iniciado, de fato, desde o início do grande fluxo imigratório.
De forma incisiva, através de legislação específica e da minuciosa Campanha de
Nacionalização do Ensino, iniciada em 1938, o Estado brasileiro implantou o português como língua nacional nas áreas de colonização estrangeira, (re)forçando a
nacionalização.

Em meio ao contexto da guerra, Getúlio Vargas interdita a língua
do imigrante. Inicialmente a proibição foi em âmbito escolar, porém estendeu-se essa proibição a lugares públicos e, além disso, para dentro dos
lares. Todavia, mesmo que por força da interdição a língua materna tenha
sido silenciada, ela ainda, se materializa no discurso. Esse processo pode
acontecer por alguma palavra em alemão dita em meio à fala em Língua
Portuguesa, ou então, pela própria sonoridade da fala. E, mesmo que a
língua materna do sujeito tenha sido interditada, o seu vínculo com a comunidade subsiste e faz surgir a língua materna silenciada pelo trabalho
da memória discursiva.
1 A MEMÓRIA DISCURSIVA E SEU FUNCIONAMENTO

A primeira língua assimilada pela criança denomina-se materna.
Por meio da língua materna, a criança consegue expressar-se e adquire conhecimento sobre o que está a sua volta. A língua materna é compartilhada
com a comunidade étnica à qual pertence. Guimarães (2005, p. 22) afirma
que a língua materna “é a língua cujos falantes a praticam pelo fato de a
sociedade em que se nasce a praticar; nesta medida ela é, em geral, a língua
que se representa como primeira para seus falantes”.
A aquisição da primeira língua acontece de maneira espontânea, e
os praticantes vão se familiarizando naturalmente por meio da interação
com a comunidade falante. Na aquisição da língua materna, o sujeito assimila espontaneamente o dizer do outro, da família, dos grupos com os
quais convive. Assim, referenciamo-nos em Pêcheux (1997, p. 147), pois,
nesse processo, “algo fala, sempre antes, fora ou independentemente [...]”.
O discurso do sujeito traz recortes de outros discursos, constitui-se por
outras vozes. Em outro trabalho, Pêcheux (1995, p. 163-164) postula a ideia
alicerçada nos pré-construídos – um “já lá”. Cada sujeito, na produção de
um discurso, promove uma relação deste discurso com a memória discursiva, ou seja, com todos os dizeres que já foram de fato, ditos, visto que
realiza o seu discurso em função do discurso do outro.
A memória discursiva possibilita a formulação de todo o dizer. Para a
Análise do Discurso, não existe discurso autônomo com origem no próprio
sujeito, pois o discurso é sempre vinculado a outros saberes por meio da
memória discursiva. Dessa forma, Pêcheux (1999, p. 52), define que:
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A memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem reestabelecer os implícitos (quer dizer, mais tecnicamente, os préconstruídos, elementos citados e relatados, discursos transversos, etc.) de que sua
leitura necessita: a condição legível em relação ao próprio legível.

Pela memória discursiva é possível sustentar todo o dizer e esse processo ocorre naturalmente sem que o falante tenha consciência de que o
seu dizer é alicerçado em algo que já foi dito antes. De maneira inconsciente e ideológica as pessoas produzem sentidos frente a um discurso, pois
estão filiadas a um saber discursivo proveniente do interdiscurso, compreendido como um conjunto de formulações que determinam o que dizemos.
Dessa forma, na concepção de Orlandi (2002, p. 206):
Identificamos com certas ideias, com certos assuntos, com certas afirmações porque
temos a sensação de que elas “batem” com algo que temos em nós. Ora esse algo
é que chamamos interdiscurso, o saber discursivos, a memória dos sentidos que
foram constituindo em nossa relação com a linguagem.

O conhecimento e a identificação com certas palavras permitem o
dizer, que regressa sob a forma do interdiscurso; o “já dito” que se estabelece na estrutura discursiva e sustenta cada palavra. Para Orlandi (2013, p.
31), “o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a
forma do pré-construído, o já dito e que está na base do dizível”. O interdiscurso disponibiliza dizeres que fazem sentido para o sujeito discursivo,
as palavras são carregadas de sentidos. Para Authier-Revuz (2004, p. 35-36),
“as palavras não são neutras, são sempre ‘carregadas’, ‘ocupadas’, ‘habitadas’, ‘atravessadas’ de sentidos”. Além disso, a palavra não tem um sentido
literal, porque esse depende de quem as emprega. As palavras do nosso dia
a dia já chegam carregadas de sentidos até nós. Não sabemos como esses
sentidos se estabeleceram. Eles, simplesmente, fazem sentido.
Aprende-se porque alguém falou a respeito, posto que todo dizer é
ancorado em outro dizer. Pautada em uma visão psicanalítica e Lacaniana,
Coracini (2007, p. 59) afirma que “o que somos e o que pensamos ver estão
carregados do dizer alheio, dizer que nos precede ou que precede nossa
consciência e que herdamos, sem saber como nem por que, de nossos antepassados ou daqueles que parecem não deixar rastros”. Mesmo sem ter
consciência, portanto, as pessoas proferem seus discursos baseadas nos
discursos de outros.
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2.1 MOVIMENTO DE ANÁLISE A PARTIR DAS FALAS DE
DESCENDENTES ALEMÃES

Ao relacionarmos a questão interdiscursiva com a interdição da Língua Alemã, vemos que mesmo que o imigrante tenha sido proibido de falar
a língua materna, ainda assim, ela pode ressurgir no discurso pelo trabalho
da memória discursiva. Podemos observar esse processo a partir das falas
dos descendentes alemães entrevistados. Na sequência discursiva 1(doravante SD) da entrevista realizada com uma senhora natural da cidade de
Feliz (RS), percebe-se tal questão:
SD 1: [...] Eu entrei na escola devia ter uns 7 para 8 anos. Aí eu não sabia pronuncia
uma palavra em português, nada, nada, nada, nem água eu sabia pedir, “Wasser”. Eu
passava sede se tivesse que pedir água. (Entrevistada 2 –Grupo 1).

O relato da SD 1 expressa uma situação difícil vivenciada pela descendente, pois ela mesma diz que passaria sede se tivesse que pedir água
em português. Esse processo torna perceptível que a dificuldade escolar
dos alunos descendentes foi intensa, já que eles não sabiam falar nada em
português, e, ainda assim, eram forçados a aprender. A partir dessa SD
questionamos: se não sabiam falar nem ao menos uma palavra trivial –
como é a palavra água–, então, como poderiam eles abruptamente esquecer a sua língua e começar falar e escrever em português?
Chama a atenção o fato da entrevista ter sido realizada em português. Todavia, em determinado momento, emergir uma palavra em alemão
– Wasser, cujo significado é água. A situação ratifica que, ainda que a Língua
Alemã tenha sido interditada no tempo passado, a memória discursiva se encarrega de trazer essa língua apagada para o tempo presente.
Ressaltamos que ter uma memória discursiva da Língua Alemã poderia
ter funcionado como meio facilitador da aprendizagem dessa língua. Entretanto, na situação descrita, a memória discursiva da descendente é ativada
para trazer à tona um fato difícil enfrentado na escola.
Nesse ato de pronunciar a palavra em alemão, sem necessariamente
perceber, a descendente retoma os dizeres alheios, ou seja, os dizeres daqueles
com quem conviveu e esse funcionamento discursivo permite observar que,
pelo trabalho da memória discursiva, é possível retomar outros dizeres. Dessa
forma, evidencia que o dizer é precedido por outros.
Ao pesquisar os traços de memória do sujeito imigrante no contexto da
nacionalização, Payer (2009, p. 1) declara:
[...] identifico como traços de memória da língua apagada que retornam na língua
atual(português)e no sujeito, reapresentando-se na prática de linguagem, em meio
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ao português. Trata-se de uma identificação do sujeito com a memória da língua
materna apagada, mesmo que ele não a fale mais (inteiramente). A língua apagada
na história funciona, pois, na atualidade, guardando um lugar discursivo na prática
de linguagem.

A memória discursiva do imigrante retoma na sua prática de linguagem, fazendo ressurgir a língua que foi interditada no contexto da nacionalização. E, nessa vertente, situamos que, na SD 1, a memória da Língua
Alemã se apresenta na materialidade discursiva da descendente. Em meio
à fala, ressurgem traços da memória discursiva, materializada por meio de
uma palavra silenciosamente guardada na memória. Para Coracini (2007,
p.59), “o que somos e o que vemos está carregado, portanto, do que ficou
silenciosamente abafado na memória discursiva, como um saber anônimo
discursivo”. Por meio da palavra alemã Wasser (SD1), traços de memória
da língua materna reaparecem. A palavra Wasser, carregada do sotaque
alemão, traz consigo as marcas daquilo que, agora, é um pouco estranho e,
ao mesmo tempo, tão familiar.
A língua materna se materializa no discurso, seja pelas palavras que
podem ressurgir em meio à fala na Língua Portuguesa, seja por elementos presentes na estrutura linguística, como as construções sintáticas e o
sotaque. Payer (2009) distingue essas diferentes formas de materialização
dos traços de memória discursiva como memória constitutiva e memória
representada. De acordo com a autora:
[...] nota-se que na língua a memória funciona de vários modos. De um lado, funciona a memória constitutiva na língua do imigrante, presente na sua prática atual da
língua. Materialmente presente na estrutura, na sonoridade, nas construções sintáticas, entre outros, os elementos de memória na língua não se expõem plenamente
ao sujeito falante, como “alteridade linguística”, como “outra” língua. Antes, soam
para o falante como evidências da própria linguagem. Este funcionamento se dá,
por exemplo, quando os sujeitos dizem que não falam a língua dos antepassados, e
que tampouco têm em sua fala as marcas dela, quando, no entanto, elas podem ser
identificadas em sua linguagem. De outro lado funciona uma memória representada
da língua, quando o falante reconhece elementos de alteridade linguística, em situações onde pode representar elementos da “sua língua” como sendo da ordem de
uma alteridade em relação ao português. Que, no entanto, ele fala (PAYER, 2009, p.
42-43, grifos da autora).

A distinção entre os dois tipos de memória demarca que a memória
constitutiva possui elementos perceptíveis na estrutura da língua. Dessa
forma, pode reconhecer-se, pelas evidencias da fala, que se trata de um
imigrante. E, ainda que o imigrante não fale mais a língua materna, esta,
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por sua vez, materializa-se involuntariamente, pois é constituinte do sujeito discursivo.

Em relação à memória representada, o sujeito reconhece que
a sua fala mantém uma relação de alteridade com a língua materna.
Entretanto, destacamos que é possível, ao imigrante, reconhecer a
relação de alteridade também com a memória constitutiva, pois as
construções sintáticas e o sotaque presentes na sua fala também representam a relação de alteridade com a língua materna.
A sonoridade na fala do imigrante é parte da memória constitutiva e acontece independente da vontade do sujeito. Então, num
contexto de nacionalização em que se interditou a língua dos imigrantes, os elementos da memória constitutiva não puderam ser
interditados, pois não se consegue apagar da memória discursiva
aquilo que é constituinte do sujeito. Assim, destacamos que não esquecer a língua materna também pode significar não poder apagá-la
da memória.

Os imigrantes, mesmo tendo que aprender a falar o português, não
conseguiram apagar as marcas linguísticas da língua materna. Ao abordar
o tema do funcionamento discursivo da língua do imigrante, Payer (2009,
p. 39) afirma:
A questão passa por compreender o modo como essas línguas apagadas na história
funcionam em processos discursivos atuais. Nesta direção, cabe compreender os
modos de funcionamento da resistência, suas marcas no sujeito. Além da permanência mais integral das línguas (dialetos) dos imigrantes em algumas áreas do país,
há também sua presença mais remota, na forma de traços de memória das línguas
apagadas, presentes na materialidade da “língua portuguesa” praticada por essa
população. E ainda, de forma mais sutil, como temos observado, a língua apagada
guarda um lugar no sujeito, como língua “apagada” mesmo, sendo neste lugar que
ela significa.

Consideremos que, por força das campanhas de nacionalização,
muitos imigrantes deixaram de falar a Língua Alemã, e, pela a falta de
prática, houve um silenciamento. Todavia, atualmente, apesar de muitos
desses imigrantes não falarem mais a Língua Alemã, ela ainda, pode se materializar no discurso por meio dos traços de memória. A sonoridade, por
exemplo, representa um traço de memória, então, em muitos casos, mesmo
que o descendente não fale mais a língua materna, essa se materializa na
Língua Portuguesa pela sonoridade da fala.
No contexto das perseguições ocorridas durante a Nacionalização
do Ensino, alguns imigrantes desenvolveram aversão ao traço de memória
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da sonoridade. As campanhas de nacionalização fizeram com que muitos
imigrantes desenvolvessem menosprezo pelo próprio sotaque. Isso se deve
à dura perseguição enfrentada. A forma repressiva e intimidadora de calar
o imigrante fez com muitos descendentes desenvolvessem hostilidade em
relação à língua materna considerada inferior
É possível observar isso em uma SD proveniente da entrevista realizada com a senhora de Feliz (RS). Quando questionada se não gostava do
seu sotaque, ela responde dessa forma:
SD2: Não é o sotaque que me incomoda, mas é não pronunciar direito. Têm palavras
que eu evito pronunciar, porque eu falo errado. Tem gente que ri. Eu sei que a minha
pronúncia é errada, mas eu não sei pronunciar diferente. (Entrevistada 2– Grupo1).

Na SD2, percebe-se a vergonha em falar as “palavras erradas”. A
campanha nacionalizadora não só buscou interditar a língua, mas também se encarregou de constranger os alemães no que se refere à pronúncia
das palavras. Então, na reflexão de Campos (2006, p. 317), “tornaram-se
comuns as preocupações com a transmissão oral. Condenavam-se as pronúncias errôneas e sintaxe, gramática ou grafia duvidosas”. Dessa forma,
percebemos que, além da proibição da língua, também houve um preconceito linguístico e, mesmo tendo passado tanto tempo, os imigrantes ainda
sofrem as consequências disso.
Ao tratar das consequências do projeto nacionalizador, Mailer (2003,
p. 20) destaca que “conflitos de ordem subjetiva, silenciados, abafados neste processo ainda hoje afloram no discurso dos descendentes de imigrantes. É comum ouvi-los dizendo que se envergonham de falar alemão, alvo
que foram de ridicularizações por falarem um português diferente, com
acento germânico”. Ao serem discriminados por uma fala marcada pela
sonoridade da Língua Alemã, muitos imigrantes desenvolveram aversão
pelo próprio sotaque.
Contudo, mesmo sendo alvos do preconceito linguístico, constrangidos em sua língua, ainda que coagidos, envergonhados, os alemães interditados não apagam a sua língua materna, pois é genuína. Conforme a
SD2, mesmo rejeitando o seu acento, a senhora descendente não consegue
pronunciar de outra maneira. A Língua Alemã se materializa na Língua
Portuguesa. Mantêm-se vivas as pronúncias das palavras. Eles falam português, mas com tom alemão, mesclando as duas línguas.
Nesse contexto, é pertinente apresentar a SD 3 de uma descendente
de Três Coroas (RS), que corrobora a SD anterior em relação à rejeição da
língua.
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SD3:Tem dias que parece que a língua da gente enrola, eu sei que eu falo errado.
A minha filha, o meu filho diz “o mãe não é assim que se diz”. E tem dias que trava
mais a língua, e a gente tem dificuldades, apesar de viver no meio de quem fala
praticamente só português né [...]. (Entrevistada 5 – Grupo 2).

A SD3 chama a atenção pelo fato de a repulsa ao sotaque não ser,
somente, do sujeito da enunciação, mas desenvolveu-se nos filhos. Para
muitos imigrantes, ter o domínio da Língua Alemã não é motivo de contentamento, pois representa algo que vai impedir a inserção num novo mundo.
Em meio às correções realizadas pelos filhos, a entrevistada tenta se retificar, mas como ela mesma diz: “A língua da gente se enrola”. “Tem dias que
trava mais a língua”.
A descendente aponta, desse modo, o embate linguístico entre as
duas línguas. Para Bolognini e Payer (2005, p. 2, grifo das autoras), “na
prática de linguagem dos falantes descendentes de imigrantes apresentase uma tensão entre a língua nacional e a língua materna, que se produz na
história e atinge tanto a estrutura da língua quanto o sujeito”.Entre querer
falar português e ter aptidão para isso, há uma linha tênue que separa
vontadee possibilidade. O desejo de falar português existe, porém há uma
memória discursiva constituinte desse sujeito que impede esse movimento.
Vale ressaltar que, em determinadas situações, a memória discursiva pode emergir com mais força. Assim, vejamos o exemplo descrito por
Campos (2006, p. 267). Nas escolas alemãs, após as proibições, havia um
momento em que a língua germânica não podia ser evitada: o momento da
“bronca” nos alunos. O diretor só falava em português com os alunos, mas,
quando estava enfurecido, “blasfemava” em alemão1.
O diretor alemão também era obrigado a falar o português. Entretanto, no momento da bronca, a fala germânica ressurge com intensidade,
trazendo à tona a língua materna abafada por força de campanhas nacionalizadoras. O diretor não consegue manter o uso da língua imposta em
tempo integral. No momento em que necessita dar uma bronca nos alunos,
a sua língua materna emerge de sua memória discursiva.
Então, mesmo diante do esforço em falar a Língua Portuguesa ou
pronunciar as palavras sem o sotaque alemão, isso não é possível, já que o
sujeito possui a memória discursiva da Língua Alemã. E, quando fala, essa
língua se materializa no discurso em português, independente da vontade
do sujeito discursivo.

No livro de Campos (2006, p. 267), descreve-se o depoimento de uma descendente alemã, Leda Scheibe, sobre as escolas alemãs que adotaram o português como língua principal. Verifica-se que as marcas
linguísticas da língua materna se materializam no discurso de um diretor alemão.

1
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No processo de interdição da língua, ocorrido entre 1938 a 1945, houve uma dura perseguição aos imigrantes. Eles foram proibidos de falar a
língua materna, e aquele que insistisse em falar sofreria as sanções da lei.
As penalidades poderiam ser uma advertência verbal ou, em casos mais
drásticos, ser punido com a prisão.
Em virtude do sofrimento que os alemães passaram, muitos deixaram de falar a própria língua. No entanto, mesmo assim, a língua interditada reaparece e se materializa no discurso em português. Pode ser por meio
de alguma palavra ou pela sonoridade da fala. Por um processo interdiscursivo, o sujeito retoma os dizeres daqueles com os quais conviveu; seu
dizer é, portanto, alicerçado em outros e essa retomada dos dizeres alheios
só é possível pelo trabalho da memória discursiva.
Pelas humilhações enfrentadas, muitos queriam esquecer a Língua
Alemã, porém não tinham controle sobre isso. No caso em questão, apesar de não falarem mais alemão, a língua interditada voltava por meio da
memória discursiva e produzia efeitos: a fala em português, por meio do
sotaque, tornava possível reconhecer que se tratava de um descendente
imigrante.
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O PROCESSO BUSCA/PESQUISA NA INTERNET: GESTOS DE
LEITURA E
CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DA AUTORIA NA ESCOLA
Katia Cristina Schuhmann Zilio
Universidade do Contestado
INTRODUÇÃO

Este trabalho se refere a um recorte da tese de doutoramento
homônima a este artigo, na qual nos propomos a compreender o
processo de escolhas do sujeito-aluno em uma pesquisa que envolve
o processo de busca em buscadores da internet. A proposta, portanto,
coloca a questão de autoria como eixo mobilizador a ser discutido e
analisado à luz da Análise do Discurso (doravante AD). Nessa perspectiva, podemos assumir que o Discurso Pedagógico atua como um
reprodutor, não possibilitando, em princípio, o exercício de autoria,
pois para ser autor não basta saber escrever/grafar. Neste trabalho,
abordaremos a noção de grafia que, de acordo com Gallo (2012, p.
55), “é simplesmente a transcrição de uma oralidade (imaginária),
que não chega a ser legitimada, que não chega a ser publicada, não
chega a ter o efeito de autoria”. Já, no Discurso de Escrita, há autoria
como efeito de legitimidade, de unidade, com suas marcas, portanto,
de efeito autor. Essas reflexões são ancoradas nos aspectos políticos
e ideológicos sempre já presentes nos discursos. Ainda nessa esteira,
buscamos também entender esse processo no movimento do uso da
tecnologia, ainda mais quando pensamos no rol de informações que
a rede mundial de computadores oferece ao sujeito que escolhe ou é
escolhido por onde navegar.
O conhecimento sobre a prática da pesquisa, no âmbito escolar, pode colaborar para a formação do aluno leitor e sua inserção na
sociedade, para uma atuação autônoma, no que diz respeito a sua
formação. Refletir acerca da produção do conhecimento e do processo de pesquisa envolvido para a efetivação dessa produção, perpassam caminhos que vão desde a consulta em materiais impressos,
as discussões em sala e demais atividades afins, até a navegação em
ambientes informatizados na busca de textos/materialidades digitais.
Pesquisar e refletir como se dá a pesquisa na Escola, como
acontece a circulação da informação e como ela se transforma em
conhecimento, é importante para uma sociedade que, cada vez mais,
não só acolhe informações, mas também as produz e interfere nelas.
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O processo de identificação da informação e os procedimentos de
pesquisa que atuam para a construção do conhecimento são relevantes para formação da autonomia do aluno leitor-autor.
Conhecer e interferir nesse espaço pode influenciar na determinação do lugar da ciência e do texto científico no âmbito das instituições de ensino.
1 A ANÁLISE DO DISCURSO

Quando inscrevo meu trabalho na perspectiva da análise de
discurso, admito a noção do sujeito enquanto um indivíduo interpelado pela ideologia e inscrito, como afirma Orlandi (2012, p. 187),
na forma-sujeito-histórica. O sentido é, pois, materialidade que faz
significar o sujeito na e pela história. A relação entre o que é dito/
lido/silenciado é reflexo da ideologia que, presente sempre, significa
o mundo e o sujeito. A filiação a redes de sentidos constitui também
dobras que se desdobram e constituem o sujeito nesse percurso do
dizer. Pêcheux (2009, p. 140) afirma que “a constituição do sentido se
junta à constituição do sujeito”, pois o sentido é sempre opaco e as
palavras adquirem sentido a partir das posições de quem as diz.
Assume-se, a partir dos pressupostos da AD, que não há sentido, mas efeito de sentido; que não há autor, mas efeito-autor; e com
relação ao enunciado e ao texto, pode-se considerar que o sujeito
se inscreve em uma discursividade e nela produz o que lhe parece
ter- se originado nele. Entendemos por discursividade o processo que
considera “como em seu funcionamento um texto produz sentido”
(ORLANDI, 2010, p. 16). Tomamos, então, a discursividade mais do
que conjunto de discursos, talvez possamos entendê-la como característica inerente ao que é incompleto em relação à língua, à história
e ao próprio sujeito.
O conceito de discurso é importante para que entendamos
como algo pode significar de um modo e não de outro. O discurso é também prática de linguagem marcada por aspectos sociais e
históricos. Não nos interessa aqui a ideia de língua somente como
estrutura, assim como outras áreas da Linguística a concebem, pois
não interessa a língua como objeto, ensimesmada, olhando para seu
interior como corpo sem alma. Interessa a materialização, na linguagem, da ideologia que se manifesta na língua e é por essa razão que
a confluência delas nos remete ao discurso. É do discurso e da sua
interpretação, na movência dos sentidos, que se ocupa a AD.
Não entendamos aqui o discurso como fala, expressão da oralidade ou, ainda, na perspectiva da comunicação, como uma menVoltar ao sumário
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sagem, mas sim entendamos que 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” (ORLANDI,
2012a, p. 17). Esse sentido se materializa na prática da linguagem
e nos coloca atentos à História, à Psicanálise e à Linguística – que
toma a língua não mais como abstrata, mas como materialização da
ideologia. Entender a língua no seu curso é entender que, enquanto
faz sentido, faz também história, é o que a faz significar já significando. Os sentidos produzidos pela língua incluem sempre o sujeito e a
ideologia que, presentes sempre, interpelam o indivíduo em sujeito
para fazer sentido (ORLANDI, 2012). Sujeito, história e linguagem se
relacionam constantemente compondo uma tríade que, articulada,
possibilita a constituição do indivíduo em sujeito.
Entender os vieses que tramam o funcionamento do percurso
do letramento digital e o processo de autoria frente à internet é também olhar o discurso que (des)estabiliza a aquisição da leitura e da
escrita, conforme acontece no processo de alfabetização formal, e,
principalmente, pensar o discurso da escrita e da oralidade na sua
dimensão social, histórica e ideológica.
2 SENTIDO, SUJEITO E CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO

O sentido não é qualquer sentido, pois toda interpretação está
relacionada às condições de produção do discurso. Isso requer um deslocamento do olhar não considerando somente o sujeito, visto que a
construção do sentido depende da linguagem como manifestação social. O sujeito da AD não é o sujeito empírico, mas a posição-sujeito
projetada no discurso, não é o sujeito físico, mas a posição-sujeito
discursiva, por isso compreendemos que os enunciadores, enquanto sujeitos, ocupam diferentes posições-sujeito na relação de interlocução. Isso se dá no jogo das formações imaginárias: que imagem
faço de mim, que imagem faço do objeto do discurso, que imagem
faço do outro? As imagens de quem é o interlocutor, de quem fala e
de onde fala e de quem lhe fala, do objeto do discurso, contribuem
para a formulação do sentido e, ao mesmo tempo, são condições
para que se estabeleça um sentido e não outro, sob essas ou aquelas
condições de produção do discurso (PÊCHEUX, 2009).
As condições de produção regulam as forças da linguagem, do
sujeito e da situação. As condições de produção dizem respeito, então, à situação e ao sujeito (ORLANDI, 2012a, p. 30), o que remete
a pensar, como a autora, no contexto, que pode ser compreendido
como imediato, por isso se diz situação e o contexto sócio-histórico
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e ideológico. Na pesquisa que ora relatamos, o contexto imediato
diz respeito à situação de busca na internet empreendida por alunos
da educação básica. O contexto amplo aponta para as demandas da
educação básica, a sua organização e àquilo que significa historicamente numa abordagem de pesquisa escolar e que determina a
posição dos sujeitos matriculados nesse nível de ensino. Também
constitui as condições de produção, nesse caso, o funcionamento dos
discursos online e suas textualidades digitais.
Pensando em texto como a materialidade do discurso, é preciso entendê-lo como objeto integrador do efeito de sentido entre
o sujeito autor e o sujeito leitor. Essas posições do sujeito ao ler ou
produzir um texto invocam um sujeito atravessado pelo inconsciente
e interpelado pela ideologia.
O sentido não está no texto em si – que é objeto inacabado, aberto à exterioridade, ao que lhe é externo e cabe interpretação –, mas
há o efeito-texto que nos faz percebê-lo como completo, com efeito
de textualidade e de homogeneidade. O texto, então, não é qualquer
dizer, mas se instala como objeto sócio-histórico, numa materialidade tal, que faz esse e não outro sentido.
A inserção do sujeito na cultura escrita não garante autoria,
mas é preciso pensar que essa é uma das condições para que se organize no e para o sujeito a construção do sujeito na cultura, na
sua posição sujeito sócio-cultural. Orlandi (2012a, p. 76) afirma que
“aprender a se representar como autor é assumir, diante das instâncias institucionais, esse papel social na sua relação com a linguagem:
constituir e mostrar-se autor. ”
A autoria implica, pois, organização para que o texto apresente unidade, coerência e coesão, qualidades que permitem que o
reconheçamos como tal. O autor é uma representação dessa unidade condicionada à prática social, àquilo que Orlandi (2012) chama
de projeto totalizante do sujeito. A autora explica que o autor é o
lugar onde esse projeto se realiza, colaborando, então, para a construção da unidade do sujeito. Uma unidade considerada pela AD
como imaginária, pois a completude, a clareza, a não contradição
e, por consequência, o discurso e a identidade do autor compõem a
articulação com o real que é sempre dispersão, princípio da AD.
O texto, sob essa ótica, mantém os efeitos de unidade e de
coerência necessários ao seu funcionamento. O autor, então, é importante, pois agrupa o discurso num fluxo de coerência, causando o
efeito de unidade tão necessário à textualidade.
A autoria, nessa perspectiva, ganha dimensão de função discursiva que resulta na projeção do sujeito na função-autor para
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produzir texto. Apesar da opacidade da língua e do próprio sujeito,
vemos – nesse deslocamento de sujeito para função-autor – a necessidade de ser visível e de colocar-se na origem, causando o efeito
de coerência e de unidade. A visibilidade do autor é importante ao
texto, pois ajuda a garantir esses efeitos.
Já o efeito-autor é abordado por Gallo (2011) como aquele que
deriva do discurso da escrita que, como tal, necessita de um fecho, de
um efeito de unidade, legitimidade e, consequentemente, de fim. O
efeito de autoria recai sobre o sujeito advindo do Discurso de Escrita.
A autoria, na dimensão de efeito, é produzida a todo sujeito
inscrito na discursividade de escrita que reproduz (renovando-se ou
não) o poder institucionalizado do discurso. O efeito de autoria discutido por Gallo (2012, p. 53) é o efeito de um texto que se alinha a
um lugar discursivo legitimado, reconhecível, sem que haja, para a
sua interpretação, necessidade do contexto imediato, porque o que
está dito se alinha a uma discursividade recorrente, que faz com que,
ao lermos, re-conheçamos os sentidos.
Sabe-se que não há sentido, mas efeito de sentido; que não
há autor, mas efeito-autor, e, com relação ao enunciado e ao texto,
pode-se considerar que o sujeito se inscreve em uma discursividade
e nela produz o que lhe parece ter se originado nele. A tomada de
posição do sujeito falante deve ser levada em consideração para se
compreender a língua não só como estrutura, mas também como
mecanismo de enunciação que compreende as determinações a que
o sujeito se submete e é submetido.
Para discutir a autoria, é importante pensarmos no Discurso
da Escrita (DE) e no Discurso da Oralidade (DO), de acordo com Gallo (1992): o primeiro é um discurso modelar, produzindo um efeito de
sentido único com lugar próprio; o segundo é o discurso produzido
oralmente, mas, por vezes, apresentado de forma escrita, com sentido inacabado mantido pela Escola como um discurso não modelar. A
autora diferencia o DE do DO e, a partir de tal distinção, propomos
o quadro (Quadro 1), a seguir:
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Quadro 1 -Resumo do DE e do DO
DISCURSO DE ESCRITA

DISCURSO DE ORALIDADE

Há efeito autor:
De fecho
De unidade
De legitimidade
De prestígio

Os sentidos são:
Inacabados
Provisórios
Passíveis de serem corrigidos/alterados
Sem efeito autor
Fonte: ZILIO, 2016, p. 79.

O DE apresenta-se (oralmente ou grafado) como discurso com
lugar discursivo reconhecido de quem pode ser autor, isto é, inscreve-se como sujeito de autoria; enquanto o DO (grafado ou oral)
é o discurso alinhado ao processo de não autoria, da repetibilidade,
de provisoriedade.
Aprender a se colocar como autor responsável pelo dizer é constituir-se autor dentro e fora da Escola, é passar de sujeito enunciador para sujeito autor. São nesses pontos de ancoragem e de deriva que a Escola pode amparar o trabalho pedagógico da leitura e da
escrita.
A textualização não pode ser considerada somente no âmbito
da produção do texto grafado, mas articula esse trabalho à possibilidade de apresentar uma versão escrita da língua oral “com forma e
sentido específicos” (GALLO, 2008, p. 48). O texto, nessa perspectiva,
é produto da prática de textualização que produz o efeito de unicidade e fechamento. Entre a mobilização dos sentidos que se desejam
e a dispensa daqueles não desejados, há a mobilização dos sentidos
entre a dispersão e a prática de textualização. Esse jogo que indica
direções e delimita os sentidos dispersos, culmina com o fechamento
e dá visibilidade ao efeito-texto, prática que Gallo (2008) denomina
textualização. A autora atenta para o fato de que essa prática só se
fecha quando o efeito-texto produz os fragmentos como um todo e
quando o efeito-autor se produz numa espécie de colagem dos fragmentos, para que façam sentido. “Esses dois efeitos (o AUTOR e o
TEXTO) só são produzidos dentro de um evento discursivo” (GALLO,
2008, p. 58). A autora ainda completa que “a prática de textualização
só é efetivada nos casos onde houver um momento de fechamento,
de conclusão dessa prática, necessariamente fora (da Escola e) do
discurso didático-pedagógico” (GALLO, 2008, p. 58).
Podemos pensar, então, na internet como perspectiva para que
o processo de textualização se efetive, pois, enquanto a escrita trabalha sobre a grafia, dando a ela limites e sentido, da mesma maVoltar ao sumário
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neira que a textualização trabalha sobre fragmentos dando a eles
limites e organizando seus sentidos (GALLO, 2008), a textualidade
digital, que é tomada num processo de busca/pesquisa, apresenta-se
em fragmentos que serão colados e dEscolados a partir do sujeito.
Quando pensamos no processo de busca/pesquisa desta forma, entendemos que há mais em jogo do que somente uma cópia daquilo
que se conseguiu encontrar. Isso não é certamente um processo de
textualização, mas, pensada como nós a concebemos, podemos olhá-la como uma seleção de fragmentos que poderão fazer sentido e,
por conseguinte, possibilita que os enunciados funcionem agrupados
pelo sujeito, a fim de responder à pergunta da pesquisa.
Para uma atividade de pesquisa que repense a pergunta e para
um processo de busca mais autônomo, sem cópias, os fragmentos
encontrados, os vestígios de resposta vão se alinhando, a fim de
fazer sentido. Então, podemos, sim, pensar que o processo de busca/pesquisa na internet não é um processo de textualização como
àquele da escrita, mas pode fazer parte desse processo, se considerarmos um sujeito que busca, pesquisa, tentando fazer os sentidos se
(des)alinharem para responder a uma pergunta, diferente do aluno
que procura anota (copia), não confronta informações e faz uso delas
como se fossem suas.
Pensar em uma prática discursiva na qual os sentidos não
serão pré ou sobre determinados é importante quando almejamos
discutir as formas autoritárias do discurso e as possibilidades de polemização. Nesse sentido, a internet é tomada como elemento exterior ao Discurso Pedagógico1 e pode constituir-se como fator e possibilidade de textualizar. Tudo vai depender do modo como ela será
mobilizada na Escola. Por isso é importante refletir os confrontos e
contradições dos diferentes funcionamentos do Discurso Pedagógico nessa prática discursiva que queremos nomear como Prática de
Textualização Digital.
3 A PESQUISA, O DISCURSO E O PERCURSO

A atividade de pesquisa faz parte de exercícios escolares há
muito tempo, no entanto, com a possibilidade de acesso à internet,
o ato de pesquisar banalizou-se e os alunos, muitas vezes ingenuamente, acreditam que na rede se encontra tudo, e a ocorrência de
cópia e plágio parece ter se acentuado. Copiar e colar não caracteriza
a atividade de pesquisa, mas ao contrário, desabona a própria ativOrlandi (2011) considera o Discurso Pedagógico como um discurso autoritário, parafrástico e com
polissemia contida.
1
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idade que objetiva a ampliação da temática em pauta ou o contato
do sujeito com outros textos sobre um assunto que lhe interesse.
Talvez seja necessário pensar na pesquisa como uma abordagem
para aprender a aprender.
As Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013) citam a
pesquisa como princípio pedagógico, atribuindo ao professor o papel
de orientador da pesquisa e da aprendizagem, deixando de lado o de
mero transmissor de conteúdo. Nesse documento que orienta a educação do Brasil, encontramos a pesquisa como princípio pedagógico:
É necessário que a pesquisa como princípio pedagógico esteja presente em toda a
educação Escolar dos que vivem/viverão do próprio trabalho. Ela instiga o estudante
no sentido da curiosidade em direção ao mundo que o cerca, gera inquietude, possibilitando que o estudante possa ser protagonista na busca de informações e de
saberes, quer sejam do senso comum, Escolares ou científicos (BRASIL, 2013, p. 163).

Já a Proposta Curricular de Santa Catarina (2014, p. 148) considera importante o “desenvolvimento de um trabalho de pesquisa,
problematizado a partir da experiência cotidiana do sujeito inserido
em seu contexto histórico”. A perspectiva do trabalho com pesquisa
é, então, eixo a ser discutido nas Escolas e no âmbito da educação
básica, não só nos documentos que fixam as diretrizes, mas também
como princípio da prática pedagógica.
A pesquisa e a leitura na Escola são atividades que possibilitam um possível diálogo de construção do conhecimento e, consequentemente, de autonomia. Cabe discutir como ocorre a leitura dos
materiais que são apresentados (ou procurados) a fim de que não se
constitua paráfrase, somente, da fala do professor. Sabemos que a
atividade de pesquisa possibilita ao sujeito a verificação de um determinado tema que, ao ser investigado, permite, a partir da leitura,
que o sujeito da/na linguagem faça sentido. Não é, pois, atividade de
cópia de textos aleatórios (não deveria ser).
Bagno (2012, p. 14) destaca em sua obra Pesquisa na Escola
que é preciso que a Escola ensine a aprender, e define isso como
“criar possibilidades para que uma criança chegue sozinha às fontes
de conhecimento que estão à sua disposição na sociedade”. O autor
critica a forma de encaminhamento de trabalhos de pesquisa que
as Escolas muitas vezes, propõem e invoca o papel de orientador de
pesquisa para o educador para que, além de mostrar caminhos, permita aos alunos reconhecer as fontes de informação que poderão ser
úteis nesse emaranhado de possíveis fontes a que eles têm acesso.
É possível reconhecer, na indignação do autor acerca dos enVoltar ao sumário
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caminhamentos metodológicos de pesquisa, um ponto de convergência, portanto, com nosso trabalho. Como Bagno, consideramos
o processo mais relevante que o produto, no entanto nosso foco é
precisamente a pesquisa na internet, pois, na atualidade, parece-nos
ser também um território de investidas sem rumo, muitas vezes. Assim também as Diretrizes Curriculares Nacionais (2013) apontam a
pesquisa:
A pesquisa escolar, motivada e orientada pelos professores, implica na identificação
de uma dúvida ou problema, na seleção de informações de fontes confiáveis, na
interpretação e elaboração dessas informações e na organização e relato sobre o
conhecimento adquirido (BRASIL, 2013, p. 164).

Ao consultar um servidor, o sujeito acessa a essa teia de informações e nela faz o que se conhece hoje por navegação. As informações que estão dispostas na rede seguem critérios já discutidos
neste texto, em capítulo anterior, mas o que queremos verificar aqui
é a repetição, o conjunto parafrástico de uma busca/pesquisa que
objetiva sentidos homogeneizados.
Sujeitos leitores de textos pré-convencionados/mediados com a
intenção de um sentido (somente uma direção) organizam o cotidiano pedagógico. Falamos aqui dos encaminhamentos de pesquisa com
material previamente selecionado que conduz a leitura e olhar do aluno. Não queremos dizer que isso seria uma prática inadequada, mas
consideramos um controle sobre a linguagem e também sobre a construção do conhecimento. No entanto, reconhecemos a sua importância no processo do ensino. O que nos incomoda é a sua permanência
em todos os níveis de ensino, cristalizando o discurso autoritário, presente no Discurso Pedagógico. Cabe pensar, talvez, que as atividades
de pesquisa e leitura na Escola carecem de melhor articulação entre
os processos parafrásticos e polissêmicos, a fim de afrontar o já dito
e instalar outro sentido. Compreender e partilhar os sentidos a partir
da leitura é possibilidade de construção de sentido e de conhecimento,
este último, principalmente, é interesse da instituição escolar.
Numa condição de produção que se estabelece na Escola, o
aluno real e o virtual estão relacionados de forma coincidente, isto é
produzem um o espelho do outro, por isso o texto, a leitura encaminhada, proposta, cola nesse aluno como repetição. O aluno, nessa
condição de produção do DISCURSO PEDAGÓGICO, tem percepção
de qual seria o perfil do aluno/leitor ideal, mas a Escola não consegue traçar estratégias que o capture mesmo que para, de forma breve,
corresponder ao aluno leitor real/virtual. Pensamos, também, que o
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aluno ainda não tem percepção de como seria o perfil desejado durante o gesto de busca/pesquisa em textualidade digital. Se o sujeito
da linguagem é o espelhamento do que faz existir socialmente, isto
corresponde a dizer que aquilo que o constitui também é aquilo que
(o) significa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreendemos que o processo de pesquisa como uma prática de autoria ainda é uma realidade distante da Escola. É necessário
não só discutir essa prática e o uso da internet como fonte, mas também lançar mão de recursos formadores, a fim de atuar junto aos
cursos de licenciatura e aos cursos de formação continuada, experienciando atividades de busca com uso da internet para problematizar essa prática – através da própria prática e, ainda, questionar a
prática pela prática – e refletindo continuamente sobre a pesquisa e
sobre a leitura e a escrita desenvolvidas na/da Escola.
Criar espaços de autoria, fazer, refazer e desfazer perguntas
pode se apresentar como um gesto impertinente às políticas educacionais e à própria prática. Afetado por ser considerado o maior
responsável pela aprendizagem, o professor, muitas vezes, responde
na urgência de corresponder à profissão daquele que sabe. O imaginário social colabora para isso, pois reforça, em diversos meios de
comunicação, a importância do papel do professor. Não há, contudo,
uma problematização desse papel, das escolhas desse sujeito quando
dizem respeito ao exercício da profissão.
É preciso buscar caminhos, iniciar e continuar estudos que
impliquem movimento de leitura e de autoria. Para tanto, é importante compreender que a autonomia para a pesquisa não impede
o trabalho na Escola, mas, ao contrário, possibilita – ao aluno e ao
professor – atravessar as informações, a fim de tomá-las como complemento, exemplo ou fundamento do ponto estudado. Pensamos
em “atravessar” como uma metáfora ao chamado rio de informações,
mares de sites, universos de links a que estamos sujeitos quando
acessamos à web. Ao mesmo tempo, pensamos no atravessar como
indicar o outro lado, o outro enfoque, uma outra pergunta; talvez
seja alargar o sentido da palavra “atravessar”, mas o que somos nós
diante da informação? Atravessadores, não no sentido pejorativo da
palavra: aqueles que lucram atravessando, passando a mercadoria,
mas atravessadores compreendidos, aqui, como aqueles que navegam e chegam, pois há os que navegam e nunca chegam, perdem-se
em sites, textos, links, hipertextos.
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Pensamos, por isso, que ao propor a noção de prática de textualização digital, tentamos pensar a prática de busca/pesquisa na
internet como um processo de autoria. Isto pode conferir um efeito
de menor espelhamento a partir de atividades que reflitam o uso da
máquina no processo de busca na internet.
Permitir outras leituras do mesmo texto pode se constituir
numa afronta ao professor que aparece como portador de uma leitura reconhecida e que, muitas vezes, faz prevalecer a sua voz e também a sua interpretação. Não se pode negar a relação de forças que
se estabelece no âmbito da Escola, e com ela a caracterização de um
discurso que não oferece ao sujeito possibilidades outras, estabilizando sentidos que sempre poderiam ser outros.
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BINARISMO, NÃO BINARISMO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO:
LÍNGUA E GÊNERO NO DISCURSO MILITANTE
Laís Virginia Alves Medeiros
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta resultados parciais de minha dissertação de mestrado (MEDEIROS, 2016). Neste recorte, apresento uma
análise de discursos sobre língua e gênero em ambientes on-line de
militância feminista. Meu arquivo foi construído a partir de textos
publicados no site da Revista Geni e no blog Batatinhas e dos respectivos comentários. A análise foi possibilitada pelo aporte teórico da
Análise do Discurso pêcheuxtiana, com destaque para as noções de
posição de sujeito, língua, acontecimento enunciativo e pré-construído.
1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Ao trabalhar a língua pela perspectiva da Análise do Discurso,
é possível se distanciar dos sentidos estabilizados e focar nos efeitos
de sentido. Assim, antes de passar à análise das sequências discursivas que constituem meu corpus, é preciso apresentar o dispositivo
teórico que mobilizei para a realização desta análise.
Começo pela noção de língua, central para meu trabalho. Para
tanto, tomo como base Pêcheux ([1975] 2009), que pontua:
[...] o sistema da língua é, de fato, o mesmo para o materialista e para o idealista,
para o revolucionário e para o reacionário, para aquele que dispõe de um conhecimento dado e para aquele que não dispõe desse conhecimento. Entretanto, não
se pode concluir, a partir disso, que esses diversos personagens tenham o mesmo
discurso: a língua se apresenta, assim, como a base comum de processos discursivos
diferenciados, que estão compreendidos nela na medida em que, como mostramos
mais acima, os processos ideológicos simulam os processos científicos (PÊCHEUX,
[1975] 2009, p. 81, grifos do autor).

Ao reconhecer a permanência de um sistema que rege a língua, Pêcheux ([1975] 2009) retoma Paul Henry ([1977] 1992) para
explicar a autonomia relativa da língua: são as leis internas que regem esse sistema e, em sua totalidade, constituem o objeto da Linguística. Tais leis importam para a teoria pêcheuxtiana porque elas
Voltar ao sumário

126

Discurso, cultura e mídia: pesquisas em rede

constituem a base dos processos discursivos: o sujeito não se serve
acidentalmente da língua para expressar suas atividades cognitivas;
pelo contrário, o discurso está atrelado à língua de forma constituinte, não existindo sem ela. Ainda que a língua, sendo a mesma para
o revolucionário e o reacionário, seja indiferente à divisão e à luta de
classes, a recíproca não é verdadeira: as classes a utilizam de modo
determinado, principalmente na luta política. Pêcheux ([1975] 2009,
p. 82) salienta que isso não significa que existam “línguas de classes”
com suas próprias “gramáticas de classes”. Pelo contrário: a língua
aparenta unidade e é sob essa aparência que ela autoriza a divisão.
É nela que se desenvolvem as contradições ideológicas constituídas
pelas relações contraditórias que os processos discursivos, inscritos
em relações ideológicas de classes, mantêm entre si.
O exemplo com que o autor trabalha traz novamente a referência a Paul Henry ([1977] 1992), desta vez para lidar com a relação entre construído (modificável) e pré-construído (permanente): Henry
([1977] 1992) propõe o termo “pré-construído” para caracterizar uma
construção anterior, algo que fala externa e independentemente. Em
paralelo ao pré-construído, há aquilo que é construído no enunciado, como no exemplo de Pêcheux (2009, p. 89), em que o enunciado
“aquele que morreu na cruz nunca existiu” relaciona um pré-construído cristão (aquele que morreu na cruz) com uma construção
discursiva ateia (nunca existiu).
Também pela perspectiva de língua da Análise do Discurso, Leandro Ferreira (2000, p. 24), sustentando a evidência do sentido e do
sujeito como decorrentes do efeito de evidência da língua, trabalha
com a língua enquanto “sistema instável e heterogêneo”, reconhecendo que nela há um espaço que escapa à gramatização, a uma
“estruturação lógico-matemática categórica” (LEANDRO FERREIRA, 2000, p. 28). Esse espaço seria o lugar de resistência da língua –
que põe em questão o ideológico –, bem como seu efeito de evidência
(LEANDRO FERREIRA, 1996). Um aspecto considerado como uma
evidência ideológica diz respeito aos efeitos de completude e explicitude da língua, tentativas de assegurar a transparência que acaba,
pelo contrário, comprometendo a nitidez: “a língua ao se mostrar,
esconde” (LEANDRO FERREIRA, 2000, p. 65).
O estatuto de equivocidade da língua, por sua vez, é reconhecido “como um princípio constitutivo que deixa marcas na forma
como ela se organiza e como incorpora para o seu âmbito o que lhe
é próprio” (LEANDRO FERREIRA, 1996, p. 49). A língua, voltada ao
equívoco, apresenta contradição no próprio modo como está ligada
à história e aos sujeitos falantes. Se concordamos que a língua é um
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objeto histórico, Leandro Ferreira (2000) ratifica que a história está
na língua, e mais: retomando Gadet e Pêcheux ([1981] 2010), assume
que o equívoco é o ponto de união entre língua e história. Nesse
sentido, o equívoco, rejeitado por parte dos estudos linguísticos sob
o negativo rótulo da “ambiguidade”, assume aqui uma parceria com
a ambivalência, deixando a ambos sua denegada posição periférica
em troca de um papel central.
Isso implica a perda da pretensão de resolver ou de evitar as
contradições e o reconhecimento de que os sentidos também são
feitos pela falta e pela falha. Além disso, o que comumente se classifica como pontos de dúvida, de indefinição, mau uso, má compreensão, pode aqui ser interpretado como “formas de resistência”
(LEANDRO FERREIRA, 2000, p. 67): assume-se que a língua, em sua
opacidade, dispõe de mecanismos de resistência, o que dificulta enquadrá-la de maneira categórica. Isso não significa, é claro, que a
língua seja uma entidade solta e livre de amarras: há uma tensão
permanente entre liberdade e coação. Se, por um lado, existe a possibilidade de escape, por outro existe a necessidade de ordenamento,
o que reforça a explanação de Pêcheux ([1975] 2009) a respeito da
autonomia relativa da língua.
Nessa perspectiva, deve-se levar em conta que os enunciados
não podem dizer tudo, uma vez que há um sistema significante instável, heterogêneo, não fechado e, sobretudo, aberto ao equívoco.
Essa heterogeneidade não impede que algumas regularidades possam ser apreendidas, constituindo modos particulares de ser da língua.
Uma vez apresentada a noção de língua mobilizada na análise,
passo à noção de Formação Discursiva, fundada sobre a noção de
Formação Ideológica: “aquilo que, numa formação ideológica dada,
isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser
dito” (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 147, grifos do autor). Por Formação
Ideológica entendo, segundo Haroche, Pêcheux e Henry ([1971] 2007,
p. 26), “um conjunto complexo de atitudes e de representações que
não são nem ‘individuais’ e nem ‘universais’, mas que se relacionam
mais ou menos diretamente a posições de classes em conflito umas
em relação às outras”.
Assim, uma mesma Formação Ideológica comporta diferentes
Formações Discursivas, com a semelhança de que não há ponto
pacífico em nenhuma delas: tanto a Formação Ideológica quanto a
Formação Discursiva são permeadas por conflitos, de posições de
classes, como estabelecido na formulação dos autores, mas não apeVoltar ao sumário
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nas. Uma vez que se parte do pressuposto de que os enunciados deslizam, os saberes se compartilham, os sentidos não são fixos e a
alteridade está presente desde a entrada do sujeito na linguagem,
compreendem-se os conflitos como inerentes a qualquer formação.
É nesse sentido que Courtine ([1981] 2009, p. 73, grifos do autor)
relaciona as noções de Formação Ideológica, Formação Discursiva e
interdiscurso: para o autor, as relações contraditórias das Formações
Discursivas, dependentes das Formações Ideológicas, são inscritas
na materialidade mesma dessas Formações Discursivas, “isto é, em
sua materialidade linguística”. Essa inscrição traz à tona uma questão
fundamental referente à Formação Discursiva, qual seja, a luta pelos sentidos: a Formação Discursiva é responsável por determinar os
sentidos das palavras, visto que essas “mudam de sentido segundo
as posições sustentadas por aqueles que as empregam” (PÊCHEUX,
[1975] 2009, p. 146-147). Sendo assim, a mesma expressão pode receber sentidos diferentes e igualmente evidentes a depender da
Formação Discursiva em que são pronunciadas, e isso reforça a não
transparência e a não univocidade do sentido, em consonância com
a noção de língua pela perspectiva teórica da Análise do Discurso.
Pêcheux ([1975] 2009) postula que a língua é a base comum para
diferentes processos discursivos. Assim, a ênfase retorna novamente
ao discurso, sendo a materialidade linguística sua forma de acesso, mas não a detentora soberana dos sentidos. Pelo contrário, uma
mesma materialidade linguística pode significar de modos completamente distintos se estiver inserida em diferentes Formações Discursivas, evidenciando a dependência que o sentido tem com a história
e as formações sociais. A partir daí, a língua pode ser repensada por
uma abordagem materialista, com suas transgressões, contradições,
deslocamentos, deslizamentos, equívocos e enunciados com pontos
de deriva possíveis.
Relacionado à noção de Formação Discursiva, importa a noção
de sujeito para a Análise do Discurso. Este se identifica com uma Formação Discursiva pelo viés da forma-sujeito, conceito que Pêcheux
([1975] 2009) toma de Althusser ([1974] 1978) e que diz respeito à
“forma de existência histórica de qualquer indivíduo, agente das
práticas sociais” (ALTHUSSER, [1974] 1978 apud PÊCHEUX [1975]
2009, p. 150). A forma-sujeito, para Pêcheux ([1975]2009), realiza a
incorporação-dissimulação do interdiscurso: é por meio dela que, ao
elaborar seu dizer no fio do intradiscurso, o sujeito, ao mesmo tempo em que seleciona dizeres do interdiscurso para deles se apropriar
(afetado pela ilusão de que aqueles dizeres são seus), apaga os outros
dizeres possíveis dos quais seu dizer se descola, reforçando a ilusão
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de estar na origem do sentido.
Os desdobramentos pelos quais a noção de forma-sujeito passou repercutem na noção de Formação Discursiva (INDURSKY, 2008):
em ambos os casos, a heterogeneidade não foi reconhecida desde
o princípio, aparecendo nas primeiras formulações como dotada de
bastante unicidade. A noção de forma-sujeito introduz também a
de tomada de posição, “compreendida como o efeito, na forma-sujeito, da determinação do interdiscurso como discurso-transverso”
(PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 160). O que entra em jogo aqui são as
relações de força estabelecidas entre as diferentes Formações Discursivas que constituem o interdiscurso, sendo a dominante aquela
que exercerá a determinação da forma-sujeito.
No mesmo sentido, Pêcheux ([1975] 2009) teoriza sobre as modalidades da tomada de posição, ou diferentes modos de se identificar
com os saberes de dada Formação Discursiva, resultantes do desdobramento da forma-sujeito: a identificação plena, a contra-identificação e a desidentificação. Assim, a identificação plena caracteriza o
discurso do bom sujeito, numa superposição do sujeito do discurso
ao sujeito universal (a forma-sujeito) da Formação Discursiva, reduplicando os saberes da Formação Discursiva sem questioná-los.
Já a contra-identificação caracteriza o discurso do mau sujeito, que
contesta, duvida e se afasta dos saberes da Formação Discursiva com
a qual está identificado – sem chegar a desidentificar-se, no entanto.
A desidentificação acontece quando o sujeito se desloca de uma Formação Discursiva a outra, deixando de se identificar com os saberes
da antiga para se identificar com os da nova.
Indursky (2008) propõe que, mais do que isso, seja uma fragmentação. Essa diferente perspectiva se deve à multiplicidade de
posições-sujeito que a forma-sujeito pode assumir: desdobrá-la em
apenas três modalidades não daria conta de todas elas, já que se
multiplicam à medida que o sujeito se aproxima ou se afasta da forma-sujeito que organiza os saberes daquela Formação Discursiva. É
em Indursky (2008), portanto, que penso na heterogeneidade e na
porosidade da Formação Discursiva, na medida em que permitem
que outros saberes ali adentrem e reverberem, repercutindo no modo
como os sujeitos com ela se identificam e alimentando os espaços de
contradição. O que determina o surgimento de uma nova Formação
Discursiva é a irrupção, dentro dessa possível mobilidade entre as
diferentes posições, de uma nova forma-sujeito, que não mais se
identifica com os saberes de sua Formação Discursiva e passa a dizer
aquilo que, dentro dessa Formação Discursiva, com suas diferentes
posições-sujeito, não pode ser dito.
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É com base em Pêcheux ([1983] 1999) que Indursky (2003) caracteriza o acontecimento discursivo como uma ruptura da inscrição
na ordem da repetibilidade. Por ordem da repetibilidade, entendo a
linearização dos saberes que o sujeito efetua em seu discurso, gerando
uma formulação própria e trabalhando, na mobilização da memória
discursiva, com o repetível. O acontecimento discursivo, rompendo
essa ordem, instaura um novo sentido, até então impossível; “faz trabalhar a memória do dizer, a estrutura, o repetível, provocando um
reordenamento no que pode ser dito” (INDURSKY, 2003, p. 115). Ao
mesmo tempo, a ordem da repetibilidade permanece lá, ressoando,
pois não é possível apagar nem a memória nem o sentido-outro.
Em texto posterior, Indursky (2008) apresenta uma diferenciação entre o acontecimento discursivo, que estabelece uma ruptura e a emergência de novas forma-sujeito e Formação Discursiva, e acontecimento enunciativo. Para a autora, o acontecimento
enunciativo se dá quando novos saberes, até então interditados em
dada Formação Discursiva, adentram em seu domínio, provocando
a irrupção de uma nova posição de sujeito em conflito com a forma-sujeito daquela Formação Discursiva. A autora frisa que o acontecimento enunciativo está relacionado ao afrontamento e à fragmentação da forma-sujeito. Ele promove não uma ruptura, mas uma
coexistência tensa e conflitante.
2 ANÁLISES

No recorte que apresento neste trabalho, trago análises daquele
que denominei como discurso militante. As sequências discursivas seguintes foram retiradas de comentários feitos no texto Minimanual
dx guerrilheirx linguísticx (doravante Texto 1), assinado por Marcos
Visnadi e publicado em setembro de 2013 na Revista Geni1, que se
apresenta como “uma revista virtual independente sobre gênero, sexualidade e temas afins”:
SD1:
A questão que se coloca é: ao aplicarmos o X não estamos, mais uma vez, suprimindo o feminino? E se colocarmos no feminino todas as palavras?
Outra questão é: na comunicação oral: tanto o X quanto o @ são impronunciáveis.
Como fica?
No mais, nenhum sujeito é neutro, portanto, acredito que a utilização dos artigos no
feminino ainda é o melhor caminho.
1

Disponível em: <http://revistageni.org/>. Acesso em: 25 fev. 2016.
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SD2:
nao concordo em colocar tudo no feminino, porque então excluimos o masculino.
sem falar que o xis, como esta dito no artigo, vem pra causar incomodo e quebrar
o binarismo. nao acho que afasta ninguem da causa feminista nao. sou feminista
recente e estou me acostumando com o xis.

No que se refere ao gênero, o que se marca em SD1 e SD2 é
uma divergência sobre a língua motivada não por sua forma, mas por
sua função: quem a língua deve representar? O que deve combater?
O discurso sobre língua identificado na SD1 caminha no sentido de
reprovação às transgressões morfológicas e não problematização de
gênero: existem mulheres e homens, e todas e todos devem e podem
ser representadas e representados por uma linguagem não sexista,
visto que a língua em sua sistematização atual disponibiliza flexões
de gênero suficientes e necessárias para essa representação. A SD2,
pelo contrário, aponta para uma problematização de gênero que é
silenciada pela flexão de gênero tradicional: existem possibilidades
não binárias de gênero que não encontram representação numa flexão binária.
A sequência seguinte foi recortada do texto Deixando o X para
trás na linguagem neutra de gênero, assinado por Juno e publicado em
agosto de 2013, com atualizações em setembro e novembro de 2014,
no blog Batatinhas2, que se apresenta como “Perspectivas trans fora
da binária”.
SD3:
Utilize generosamente termos neutros como “pessoa”, “indivíduo”, etc. para retirar o
gênero marcado diretamente. Coloquialmente, qualquer palavra serve.
Ela partiu > A pessoa partiu / essa pessoa partiu
A casa dela > A casa da pessoa
Todas as presentes> Todas as pessoas presentes
Quantas temos aqui? >Quantas pessoas temos aqui?
[...]
Minha irmã > A pessoa minha irmã
Tua irmã > A pessoa sua irmã / A pessoa que é sua irmã
Nossa irmã > A pessoa nossa irmã

Na SD3, diferentemente do observado nas SD1 e SD2, as sugestões apresentadas caminham no sentido de incluir sem determinar
quem se abrange nessa inclusão: ao não se referir nem a mulheres
nem a homens, a forma “pessoas” teria o potencial de abarcar a to2

Disponível em: <https://naobinario.wordpress.com/>. Acesso em: 25 fev. 2016.
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talidade da diversidade de gêneros sem incluir explicitamente nenhum deles. Nesse sentido, a modificação que é proposta na língua se
limita ao terreno do léxico e da sintaxe: à sintaxe tradicional da frase
é acrescentada uma palavra que fugiria, de modo quase conciliador,
do binarismo imposto pela flexão de gênero. A língua aqui, mais uma
vez, é negociável até certo ponto: muda-se parte de sua disposição,
mas não a sua estrutura morfológica.
O texto é seguido por mais de cinquenta comentários de internautas, de onde recortei a seguinte SD:
SD4:
Eu gosto muito do hábito que vem se disseminando entre alguns círculos do uso
do “e” (do exemplo que vc deu, de “linde”), pq ele é fácil, substitui uma terminação
numa estrutura que já existe, e não precisa de nenhum artíficio, rodeio ou pensamento mais elaborado para aplicar. Quero dizer, nada fica mais difícil de dizer com
ele, é só substituir sempre e falar da mesma maneira. Mas concordo que a coisa
não é nada simples, que precisa partir de nós mesmos e que SEMPRE vai gerar
estranhamento.

Os comentários parecem se inserir no mesmo discurso de combate ao binarismo de gênero, visto que não contestam a motivação
das alterações, mas o modo como elas são aplicadas. Assim, a SD4,
apontando para uma alternativa até então não apresentada, “linde”,
propõe alterações morfológicas em substituição às sintáticas. A língua aqui deve ser prática, automática, sem grandes rodeios ou reflexões.
Identifica-se ainda uma pretensão de domínio da língua, que
parece estar na base de quaisquer modificações sugeridas de forma planejada. Esse domínio, que na SD3 é sobre a língua, na SD4
desliza para um domínio pela língua. É assim que identifico uma
posição de crítica na SD3, que apresenta um pré-construído sobre
língua de caráter mais dominante do que dominado: ao reconhecer
uma semelhança entre as alternativas propostas, apontando que todas caminham no mesmo sentido de contorno de uma língua já bem
estabelecida, o que a SD traz à tona é uma certa conformidade às
regras do jogo. Se ganhamos no não binarismo, perdemos na qualidade do texto. O que, então, deve se priorizar? Não haveria uma
solução que conciliasse o caráter autônomo da língua com a necessidade de mudanças apontada por algumas posições da militância?
No discurso militante, o não binarismo de gênero aparece
como pré-construído e parece haver consenso quanto ao papel da
língua (seja ela referida como não binária ou neutra) de fugir do
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binarismo ao se referir às pessoas. No entanto, cada posição aponta para uma sugestão diferente, refutadas por posições contrárias.
Delineando que o discurso militante sobre língua se agita em torno
do não binarismo e que a heterogeneidade se manifesta quanto às
diferentes possibilidades de atingi-lo, proponho que neste discurso
haja duas posições principais: foram denominadas como Militante
de Transgressão Morfológica (PS-MTM) e Militante de Transgressão
Sintática (PS-MTS).
A PS-MTM se insere no discurso militante e adota tanto os saberes do não binarismo de gênero quanto a prática da transgressão
morfológica. É a posição que contesta a autonomia relativa da língua
e marca o sentido na materialidade mesma da palavra. Embora cercada pelas regras sintáticas e morfológicas, busca driblá-las para se
afastar do binarismo.
A PS-MTS também está inserida no discurso militante e adota
os saberes do não binarismo de gênero. No entanto, mais próxima da
manutenção das regras sintáticas e morfológicas, transgride apenas
dentro dos limites da sintaxe, de modo que sua contestação ao binarismo de gênero só pode ser percebida no conjunto da frase, contrariamente à PS-MTM, que a marca em cada substantivo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Delineadas essas posições, identifiquei, com base em Indursky
(2008), um acontecimento enunciativo a partir das posições de sujeito identificadas como militantes, visto que inserem na Formação
Discursiva feminista saberes que não se contentam com a inclusão
da mulher, postulando o não binarismo. Esse acontecimento problematiza a relação que Pêcheux ([1975] 2009) pontua a respeito da
língua (como sistema relativamente autônomo) com a Formação
Discursiva (como lugar de onde as palavras recebem seu sentido).
A análise permite considerar que exista pelo menos uma posição de
sujeito (PS-MTM) que contraria essa relação, criando uma língua rasurada pela história, que sinaliza seu sentido e seu pertencimento
ideológico na própria superfície linguística, por meio da vogal (ou
consoante) de (não) desinência de gênero, e questionando a autonomia do sistema linguístico. Desse modo, a emergência de novos discursos sobre língua e gênero causaria a emergência de novas formas
linguísticas (provisórias ou não), que, por sua vez, agiriam na reorganização dos saberes e posições dentro da Formação Discursiva na
qual se inscrevem.
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JORNALISMO PROGRESSISTA, ESTADO DE DIREITO E DEMOCRACIA: CONFLITOS E CONFRONTOS
Renata Adriana de Souza
Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO
INTRODUÇÃO

O jornalismo e os meios de comunicação são ferramentas essenciais em um sistema democrático, por isso são denominados de
quarto poder. Na definição tradicional de democracia, há três poderes: o Poder Legislativo, que faz as leis e é constituído por Assembleia, os representantes do povo; o Poder Executivo, que realiza e
executa as leis votadas, trata-se do poder político; o Poder Judiciário
que, em tese, deve ser independente do poder político, tendo em vista a obrigatoriedade da justiça com o cumprimento das leis e a imparcialidade, isso significa não privilegiar qualquer sujeito, mesmo
que ocupe cargo político.
No século XIX, surge a imprensa de massa que faz emergir a
opinião pública, ou seja, a expressão da participação popular nas discussões de questões importantes em uma sociedade. A opinião pública pressiona os poderes legítimos, transmitindo a eles sua aprovação
ou descontentamento em relação às medidas adotadas. Por isso, a
imprensa é considerada um agente indispensável para o bom funcionamento da democracia atual, motivo de ser designada como quarto
poder, isto é, uma espécie de contrapoder, um contrapeso aos poderes legítimos na democracia.
No entanto, segundo Ramonet (2013), os grupos midiáticos
foram confiscados pelo poder econômico e financeiro, tornando-se
um poder complementar para oprimir ou manter a sociedade no estado atual das coisas. Diante disso, o funcionamento desse quarto poder parece ser o de contribuir para perpetuar as relações de
contradição-desigualdade-subordinação, estabelecidas pela classe
dominante, em determinada formação social. No entanto, diferente
dos outros poderes, a grande mídia é o único que, em um sistema
democrático, não admite qualquer tipo de crítica, de oposição:
O poder econômico deve suportar o poder sindical, que o contradiz e critica. Mas
quem critica o poder midiático? Em nossas sociedades, ele é o único sem um contrapoder. Portanto, não é democrático. Não estamos questionando a liberdade de
expressão, estamos dizendo que os meios de comunicação, em nome dessa liber-
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dade, não aceitam nenhum tipo de crítica. Mas a questão é: não aceitam em nome
da liberdade de expressão ou da liberdade de empresa? O que é que eles defendem?
No geral, a liberdade de empresa. Se você criticar a instituição midiática, será imediatamente excluído do jogo democrático (RAMONET, 2013, p. 66).

Diante de tal cenário, a estrutura dos veículos de comunicação
tradicionais é problemática, tendo em vista o vínculo estabelecido com as instâncias econômicas, as relações de poder instituídas
e os mecanismos manipulatórios utilizados. Com isso, criou-se um
conflito entre a sociedade e os meios de comunicação, que vem se
agravando nos últimos anos, devido às práticas realizadas pela mídia
hegemônica.
Nessa conjuntura, temos assistido com o surgimento e a consolidação do ciberespaço, o desenvolvimento de sites e blogs progressistas, esses grupos têm conseguido produzir um jornalismo que faz
circular diferentes discursos no seio de nossa sociedade. O jornalismo digital progressista tem assumido um posicionamento de contrapoder e produzido, por meio de práticas discursivas diversas, críticas e denúncias em relação ao modo de atuação das classes, grupos e
da mídia hegemônica. Esse jornalismo encontra-se em uma situação
de desigualdade-subordinação em relação aos demais poderes instituídos, no entanto, ele tem conseguido mexer com a ordem pré-estabelecida.
Podemos observar a interferência e o incomodo provocados
pelo jornalismo progressista a partir do ocorrido com Eduardo Guimarães, responsável pelo Blog da Cidadania. O jornalista noticiou
que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria conduzido coercitivamente para prestar depoimento, fato concretizado uma semana depois. Como resultado, Eduardo Guimarães passou por uma
ação de busca e apreensão e condução coercitiva, realizada em 22
de março de 2017; sendo essa operação autorizada por Sérgio Moro,
juiz da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba. Esse caso foi bastante
criticado por muitos profissionais da área, o que levou à produção da
Nota da Justiça Federal do Paraná, texto que apresenta uma justificativa para o ocorrido. Consideramos esse episódio significativo, pois
mostra a influência exercida pelos blogs progressistas, pelo jornalismo digital e pelo jornalista em questão. Diante disso, neste trabalho,
vamos produzir um gesto de interpretação da Nota em questão.
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1 LÍNGUA, ESTADO, CONTROLE

A questão da comunicação no Brasil, na imprensa ou em veículos de radiodifusão, tem gerado uma série de conflitos relacionados
a quem estaria exercendo efetivamente o direito de produzir e fazer
circular informações em práticas discursivas diversas. Os embates
travados remetem diretamente à Constituição Federal de 1988, tendo
em vista esse documento estabelecer garantias à Liberdade de expressão e à Liberdade de imprensa a todos os brasileiros:
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob
qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o
disposto nesta Constituição.
§ 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV.
§ 2o É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística
(BRASIL, 1988, p. 126).

Apesar do que se encontra instituído no trecho citado, consideramos que, em nosso país, a liberdade de comunicação, principalmente em veículos de radiodifusão, existe de direito, mas não de
fato, devido ao monopólio no setor. Atualmente, há sete grupos empresariais e familiares que controlam os meios de comunicação e,
consequentemente, a produção e circulação discursiva nesses veículos e em território nacional: a família Marinho da Globo, Abravanel
do SBT, Edir Macedo da Record, Saad da Band, Frias da Folha de São
Paulo, Mesquita do Estadão e Civita da Editora Abril.
Podemos dizer que esse cenário é camuflado pelos efeitos de
transparência constitutivos da Constituição Federal e que são próprios do discurso do Direito. De acordo com Zoppi-Fontana (2005), o
texto jurídico interpreta e produz os fatos sobre os quais se projeta, instalando assim um efeito de universalidade. Isso faz com que
os textos legais silenciem o caráter material do sentido e qualquer
contradição existente, com isso eles se estabelecem como verdades
inquestionáveis.
Tais considerações sobre o discurso jurídico nos remetem diretamente às reflexões de Gadet e Pêcheux ([1981] 2004) a respeito do
que eles designam como “língua de madeira”, isto é, aquela que caracteriza a língua utilizada pelo Direito e pela política para assegurar
as relações de dominação. Fato realizado por meio da produção de
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um efeito de transparência lógica que elimina qualquer traço de contradição relacionado aos discursos postos em circulação. Por produzir tais efeitos, a língua de madeira possui um papel importante na
gestão ideológica dos indivíduos em uma formação social, pois está
pautada no traço lógico do jurídico. De acordo com Daltoé (2011),
essa forma linguística caracteriza-se por ser dura, hermética, tendo
em vista seu objetivo de manter a ordem social existente.
Podemos dizer que o trecho exposto da Constituição Federal
caracteriza-se como uma língua de madeira, ou seja, a língua da
política e do Direito, que funciona por meio de uma transparência
lógica, de modo a evitar contradições em relação ao que se encontra
pré-estabelecido. Nessa perspectiva, consideramos ainda que o documento possui um papel importante na gestão social dos indivíduos
em nossa sociedade. A respeito dessa questão, podemos nos voltar
às reflexões de Zoppi-Fontana (2011), a autora expõe que a língua de
madeira, ao fixar limites, usos e adequações a determinados sentidos
para que sejam considerados como um reflexo do real, é utilizada em
um governo democrático, de modo a produzir um efeito de estabilização administrativa.
Em Souza (2015), discutimos a forma como o efeito de universalidade da Constituição Federal é utilizado pelos veículos de comunicação tradicionais em defesa da liberdade de expressão e liberdade
de imprensa existentes, ou seja, para perpetuar as relações de dominação por eles estabelecidas. A Constituição de 1988, sob o manto
da atemporalidade, sustenta e fortalece os discursos dos veículos de
comunicação no Brasil em relação ao fato de que aqui exista liberdade de expressão de forma plena e igualitária para todos os sujeitos, inclusive aos que queiram publicar e manifestar suas opiniões
em jornais, revistas, rádio e televisão.
Temos aqui a produção de um duplo movimento ideológico de
sentidos: o discurso da Constutuição sustenta os dizeres dos meios de comunicação tradicionais e, ao mesmo tempo, o discurso dos
meios de comunicação tradicionais contribui com a manutenção e
fortalecimento dos efeitos de universalidade do documento. Consideramos que os discursos produzidos pela grande mídia estão inseridos em uma Formação Discursiva de Imprensa Tradicional, essa
Formação Discursiva determina o que pode e deve ser dito em seu
interior, regula a produção dos sentidos.
Em posição antagônica, muitos sites e blogs jornalísticos progressistas estabeleceram um contraponto ao modo de atuação e aos
sentidos produzidos pela grande mídia. Essas ferramentas, utilizaVoltar ao sumário
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das como veículos de comunicação, questionam a situação do setor
de comunicação no Brasil, as práticas realizadas pelos meios de comunicação tradicionais, o vínculo existente entre esses veículos e as
instâncias de poder, assim como contestam a falta de regulamentação da Constituição Federal que contribui com a manutenção do
monopólio existente na área. Designamos Formação Discursiva de
Mídia Progressista o lugar de inscrição dos discursos produzidos por
esses veículos.
De acordo com Emir Sader (2012), há três características que
definem um progressista. Em primeiro lugar, esse conceito refere-se
aos governos, forças políticas e instituições que lutam pela construção
de um mundo multipolar, ou seja, onde o poder não esteja nas mãos
de um único grupo ou de poucos. Uma segunda característica para
progressista refere-se à ênfase colocada na expansão dos mercados internos de consumo popular, na extensão e fortalecimento das
políticas que garantam os direitos sociais da população, que elevam
continuamente o poder aquisitivo dos salários e os empregos formais. Por último, as forças progressistas se caracterizam pelo resgate
do papel do Estado como indutor do crescimento econômico, deslocando as políticas de Estado mínimo e de centralidade do mercado,
e garantindo os direitos sociais da população.
Esses blogs e sites progressistas defendem um jornalismo mais
heterogêneo e o fim do monopólio existente no setor de comunicação,
no entanto eles estão em uma situação de contradição-desigualdade-subordinação, tendo em vista a posição ocupada pelos veículos
de comunicação tradicionais no meio social. Apesar disso, o jornalismo progressista tem confrontado a ordem estabelecida e se consolidado como um lugar de luta e disputa por sentidos. Consideramos
que esses grupos progressistas assumem um posicionamento outro
diante do discurso da Constituição Federal e em relação à Formação
Ideológica Jurídica.
É importante expor que não vemos a ideologia dominante de
forma homogênea, assim como não consideramos uma distância entre uma ideologia dominante e uma ideologia dominada. Esse aspecto é criticado por Pêcheux ([1977] 2011) ao discutir que a ideologia
dominada não pertence a um outro mundo e também não possui
um germe independente de sua própria ideologia. De acordo como
autor, essa é uma falsa concepção de ideologias dominadas, pois não
se trata de uma dominação que se constitui do exterior, mas de uma
dominação interna, ou seja, a ideologia dominada permanece em
contato com a ideologia dominante na medida em que ela realiza
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(ou busca realizar) sua destruição. Por isso, Pêcheux ([1977] 2011, p.
190 ) afirma que, em relação à ideologia, devemos considerar “a contradição de dois mundos em um só”.
Nessa conjuntura, os Aparelhos Ideológicos de Estado1 são, por
natureza, plurais, e o funcionamento de suas estruturas se dá por
meio de relações de contradição-desigualdade-subordinação. Para
Pêcheux ([1977] 2011), toda Formação Ideológica deve ser analisada
de um ponto de vista de classe e de um ponto de vista regional:
É porque as formações ideológicas têm um caráter regional que elas se referem
às mesmas “coisas” de modo diferente (Liberdade, Deus, a Justiça etc.), e é porque
as formações ideológicas têm um caráter de classe que elas se referem simultaneamente às mesmas “coisas” (por exemplo, a Liberdade) sob modalidades contraditórias ligadas aos antagonismos de classes (PÊCHEUX, [1977] 2011, p. 190).

Por isso, no interior de uma Formação Ideológica Jurídica, estamos considerando a existência de diferentes mundos que se inscrevem em Formações Discursivas heterogêneas e até mesmo antagônicas como, por exemplo, Formação Discursiva Jurídica, Formação
Discursiva de Imprensa Tradicional e Formação Discursiva de Mídia
Progressista.
No interior da Formação Ideológica Jurídica, os discursos produzidos em uma Formação Discursiva de Mídia Progressista estão
em situação de desigualdade-subordinação. No entanto, consideramos que os sites e blogs progressistas apresentam a luta de classe
como contradição histórica motriz relacionada à imprensa e à radiodifusão. Podemos fazer tal afirmação tendo em vista a diferença de
sentidos instalados por esses grupos sobre a produção discursiva de
informações.
2 DISCURSO DO DIREITO: SILENCIAMENTO E CONTRADIÇÃO

O trabalho realizado pelos sites e blogs progressistas tem afrontado as relações de poder estabelecidas, por isso os responsáveis por
essas mídias digitais têm sofrido penalizações diversas, um caso atual de punição ocorreu com Eduardo Guimarães. O acontecimento,
conforme expusemos anteriormente, foi criticado por jornalistas de
diversos veículos de comunicação e isso resultou em uma Nota expliDe acordo com Althusser ([1971] 1985), os Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE) são instituições
distintas e especializadas que funcionam, predominantemente, por meio da ideologia da classe dominante. O autor enumera como AIE as seguintes instituições: AIE religioso, AIE escolar, AIE familiar, AIE
jurídico, AIE político, AIE sindical, AIE de informação e AIE cultural.
1
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cativa da ação realizada.
NOTA DA JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
O senhor Carlos Eduardo Cairo Guimarães é um dos alvos de investigação de quebra de sigilo de investigação criminal no âmbito da Operação Lava Jato, ocorrida
antes mesmo de buscas e apreensões. Neste contexto, apura-se a conduta de agente
público e das pessoas que supostamente teriam divulgado informações sigilosas
e que poderiam ter colocado investigações em risco. Eduardo Guimarães não foi
preso, mas conduzido coercitivamente para prestar declarações e já foi liberado.
Pelas informações disponíveis, o Blog da Cidadania é veículo de propaganda política, ilustrado pela informação em destaque de que o titular seria candidato a vereador pelo PCdoB pela a cidade de São Paulo. Juntos aos cadastros disponíveis,
como ao TSE, o próprio investigado se autoqualifica como comerciante e não como
jornalista.
As diligências foram autorizadas com base em requerimento da autoridade policial e do MPF de que Carlos Eduardo Cairo Guimarães não é jornalista, independentemente da questão do diploma, e que seu blog destina-se apenas a permitir o
exercício de sua própria liberdade de expressão e a veicular propaganda político
partidária.
Não é necessário diploma para ser jornalista, mas também não é suficiente ter um
blog para sê-lo. A proteção constitucional ao sigilo de fonte protege apenas quem
exerce a profissão de jornalista, com ou sem diploma. A investigação, por ora, segue
em sigilo, a fim de melhor elucidar os fatos.

Nessa Nota expedida pela Justiça do Paraná, o discurso do
Direito, funcionando como língua de madeira, produz um efeito de
unidade formal, silenciando a contradição constitutiva que se materializa em relação ao social, nas margens entre diferentes Formações
Discursivas, e no interior do próprio discurso jurídico, tendo em vista
a diferença de sentidos em relação ao texto da Constituição Federal
de 1988. Diante disso, selecionamos algumas sequências discursivas
(SD) como objeto de análise para poder produzir um gesto de interpretação do documento em questão.
SD1: o Blog da Cidadania é veículo de propaganda política, ilustrado pela informação em destaque de que o titular seria candidato a vereador pelo PCdoB pela a
cidade de São Paulo.

Essa SD fixa sentidos que associam o Blog da Cidadania a
um veículo de propaganda política, produzindo esse fato como não
aceitável e, ao mesmo tempo, se projetando contra ele, ou seja, um
blog ou veículo de comunicação não pode ser utilizado com esse obVoltar ao sumário
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jetivo. Com isso, se estabelecem os limites e as adequações para o
uso dessa ferramenta, evitando qualquer traço de contradição aparente que possa comprometer o efeito de universalidade produzido.
No entanto, conforme expõe Pêcheux ([1977] 2011), as Formações Ideológicas devem ser analisadas de um ponto de vista regional (por fazer referência às mesmas “coisas” de modo diferente) e
de um ponto de vista de classe (por fazer referência às mesmas “coisas” sob modalidades contraditórias). Diante disso, podemos dizer
que o funcionamento da Formação Ideológica Jurídica ocorre a partir de relações de contradição-desigualdade-subordinação relacionadas ao antagonismo das classes. Consideramos que essa contradição
da qual nos fala Pêcheux ([1977] 2011) se estrutura a partir de um
trabalho da memória que remete a um outro lugar do dizer. No trecho em questão, a acusação exposta faz ressoar uma problemática
existente no Brasil desde o início da imprensa e, consequentemente,
da radiodifusão: o vínculo entre políticos e meios de comunicação.
De acordo com Intervozes (2008), entre os anos de 1987 e 2008,
271 políticos estavam associados de diversas formas com 324 empresas de comunicação. O controle político sobre os meios de comunicação é decorrente de uma tendência denominada de coronelismo eletrônico. Essa questão já foi discutida por diversos autores
como, por exemplo, Liedtke (2003), que afirma que o Estado sempre
distribuiu as concessões públicas com favorecimento político para
parceiros e correligionários. O resultado do coronelismo eletrônico
consiste em meios de radiodifusão controlados e explorados por
uma classe dominante, que representa os interesses das elites dirigentes. Diante disso, segundo o autor, os veículos de comunicação
selecionam e divulgam as notícias em função dos interesses políticos e econômicos da classe dominante e dos seus próprios interesses
particulares.
Em Souza (2015), analisamos a constituição de sentidos no interior da Formação Discursiva de Mídia Progressiva e um dos saberes
constitutivos dessa Formação Discursiva significa a regulamentação
da Constituição Federal como fator indispensável para impedir a associação de grupos políticos com veículos de comunicação. No entanto, esse fato é silenciado pelo Estado para manter as relações de
poder existentes. E esse silenciamento é constitutivo da SD1, sendo
assim seu funcionamento ocorre de acordo com o que Orlandi (2007)
denomina de política do silêncio.
Essa política do silêncio refere-se ao silêncio que é constitutivo
da produção de sentidos e determina a produção de um recorte entre
o que se diz e o que não se diz, ou seja, ao se dizer algo, apaga-se outVoltar ao sumário
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ros sentidos possíveis e indesejáveis em uma situação discursiva: “se
diz ‘x’ para não (deixar) dizer ‘y’, este sendo o sentido a se descartar
do dito. É o não-dito necessariamente excluído” (ORLANDI, 2007, p.
73). Nesse aspecto, o silêncio determina os limites do dizer.
A problemática amplamente divulgada pelas mídias progressistas é silenciada no discurso do Direito tal como produzido pela
Nota da Justiça do Paraná, tendo em vista fazer referência a sentidos
que remetem a uma outra Formação Discursiva, uma Formação Discursiva de Mídia Progressista. Com isso, o documento, ao acusar o
Blog de Eduardo Guimarães de ser “veículo de propaganda política”,
faz com que palavras, expressões e enunciados não tenham o mesmo
sentido e materializa um lugar da diferença que atravessa a sociedade instalando determinadas relações de força e de poder.
Uma outra sequência discursiva que chama nossa atenção é:
SD2: As diligências foram autorizadas com base em requerimento da autoridade
policial e do MPF de que Carlos Eduardo Cairo Guimarães não é jornalista, independentemente da questão do diploma, e que seu blog destina-se apenas a permitir
o exercício de sua própria liberdade de expressão e a veicular propaganda político
partidária.

O diploma de jornalismo não é obrigatório no Brasil. Em 2009,
a obrigatoriedade do diploma foi posta em votação no Superior Tribunal Eleitoral (STE), mas tal exigência foi indeferida por 8 votos a 1.
Muitos sujeitos que exercem a profissão de jornalista no Brasil não
possuem diploma, inclusive grandes nomes da imprensa tradicional. A Nota afirma que Eduardo Guimarães “não é jornalista, independente da questão do diploma”, ou seja, é considerado jornalista
aquele que exerce essa profissão. Eduardo Guimarães possui o Blog
da Cidadania há 12 anos e, durante esse tempo, tem trabalhado como
jornalista, no entanto esse fato é silenciado, tendo em vista remeter
a uma outra Formação Discursiva.
Um outro ponto importante na sequência é o período “seu blog
destina-se apenas a permitir o exercício de sua própria liberdade de
expressão”. De acordo com Lima (2010), a Liberdade de expressão está
associada ao indivíduo, é considerada aquela que nasce com o indivíduo e está relacionada ao direito humano fundamental de usar
a palavra, direito que, teoricamente, é garantido a todos os sujeitos.
Essa prática está assegurada no artigo 5º, inciso IX, da Constituição
Federal: “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”
(BRASIL, 1988, p. 12).
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Se a liberdade de expressão está relacionada ao indivíduo, a
liberdade de imprensa, por sua vez, consiste na liberdade da sociedade ou de empresas comerciais – a imprensa ou a mídia – de divulgar ao público o que consideram como informação jornalística e/ou
entretenimento. Nesse sentido, liberdade de imprensa não estabelece
garantias para que os sujeitos se organizem com o intuito de criar
meios de comunicação cujos conteúdos não sejam controlados nem
censurados pelos poderes do Estado. Serrano (2013) nos lembra que
vivemos em um sistema econômico de mercado e, nessa conjuntura,
os meios de comunicação requerem grandes investimentos e um alto
grau de industrialização, por isso esse direito só pode ser desfrutado
por um determinado setor social:
Portanto, confundir liberdade de imprensa com liberdade de expressão é como igualar o direito à saúde ao direito de se criar um hospital e colocá-lo em funcionamento. Não sou contra essa faculdade, da mesma forma que não sou contra a
possibilidade de um empresário fundar um jornal, mas isso é muito diferente de
liberdade de expressão. A liberdade de imprensa é, na verdade, o direito do empresariado de operar num determinado setor, digamos assim. Não é nenhum direito da
cidadania no geral (SERRANO, 2013, p. 71-72).

No entanto, Indursky (2011) expõe a existência de uma
relação metafórica entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa que é estabelecida para defender interesses particulares na/
pela imprensa. De acordo com a autora, a liberdade de expressão
tem sido invocada para falar “em nome” da sociedade, tendo em vista o direito de todos os indivíduos de usar a palavra, receber e divulgar informações para, desse modo, atingir a liberdade de imprensa.
Mas, para manter a sociedade informada, à imprensa se delega o
direito de definir o que e como os fatos serão noticiados: “Eis como
essas duas expressões são tomadas uma pela outra, produzindo-se
entre elas um efeito de superposição do qual decorre o esvaziamento
do sentido de liberdade de expressão” (INDURSKY, 2011, p. 2).
Na Nota Oficial da Justiça do Paraná, parece haver uma sobreposição entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa:
“seu blog (de Eduardo Guimarães) destina-se apenas a permitir o
exercício de sua própria liberdade de expressão”. Nesse trecho, sobrepõem-se a liberdade do indivíduo com a liberdade de empresas
capitalistas, fixando os limites para exercer liberdade de expressão a
essas empresas para, com isso, incriminar o blogueiro e jornalista.
Há uma última sequência discursiva que merece atenção:
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SD3: Não é necessário diploma para ser jornalista, mas também não é suficiente
ter um blog para sê-lo. A proteção constitucional ao sigilo de fonte protege apenas
quem exerce a profissão de jornalista, com ou sem diploma.

Temos nessa SD novamente a repetição da não necessidade do
diploma para exercer a profissão de jornalista, no entanto, a oração
adversativa que compõe essa primeira sentença materializa um outro discurso “não é suficiente um blog para sê-lo”. Essa sequência faz
ecoar uma crítica e uma não aceitação aos 12 anos de trabalho de
Eduardo Guimarães como jornalista, tal como ocorre na SD2. No entanto, essa não aceitação parece se estender do Blog da Cidadania ao
jornalismo praticado por outros blogs que também possuem o mesmo
posicionamento progressista. Com isso, essa sentença pode ser desdobrada em paráfrases como: blogueiro progressista não é jornalista; só
há jornalistas de verdade na grande imprensa tradicional etc.
Esse jogo de palavras produzido possui um funcionamento lógico no interior do discurso jurídico, pois, se blogueiro não é jornalista,
não tem direito à proteção constitucional do sigilo à fonte. Temos o
traço lógico do discurso jurídico estruturando sentidos na Nota da
Justiça Federal do Paraná e, consequentemente, em nossa formação
social. Para isso, a Nota silencia qualquer contradição, joga com as
palavras, mobilizando os artifícios da asserção, da repetição etc.: “A
língua do direito representa, assim, na língua, a maneira política de
denegar a política: espaço do artifício e da dupla linguagem, linguagem de classe dotada de senha e na qual para ‘bom entendedor’ meia
palavra basta. A língua do direito é uma língua de madeira” (GADET;
PÊCHEUX, [1981] 2004, p. 24).
Temos, nas SDs selecionadas, um silenciamento dos usos dos
meios de comunicação por políticos oligarcas, uma sobreposição
entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa (a favor da
imprensa) e ainda uma não aceitação de blogs progressistas como
ferramentas jornalísticas. Diante disso, podemos dizer que na Nota
da Justiça Federal do Paraná, documento produzido no interior de
Formação Discursiva Jurídica, ressoam saberes de uma Formação
Discursiva de Imprensa Tradicional. Com isso, o texto ocupa uma
posição antagônica em relação a uma Formação Discursiva de Mídia
Progressista.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscamos, neste artigo, produzir um gesto de interpretação da
Nota da Justiça do Paraná, documento que justifica a ação de busca
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e apreensão e condução coercitiva do jornalista e blogueiro Eduardo
Guimarães. Nosso objetivo foi analisar o funcionamento do discurso
jurídico no texto em questão e os artifícios mobilizados para produzir um efeito de transparência lógica e universalidade dos sentidos.
Para isso, uma das estratégias empregadas foi a política do silêncio
(ORLANDI, 2007), utilizada de modo a excluir sentidos indesejáveis.
A política do silêncio possibilita a ideologia jurídica conduzir a luta
de classes sob a aparência da paz social.
No entanto, consideramos que o funcionamento da memória
discursiva nos permite ouvir os ecos de um outro lugar discursivo,
uma Formação Discursiva por ela regulada. A partir do trabalho da
memória, podemos vislumbrar as relações de contradição-desigualdade-subordinação materializadas no documento em questão e consequentemente os efeitos de sentido ali produzidos.
Diante de tais considerações, é possível nos voltarmos à discussão de Pêcheux ([1982] 1990) relacionada à forma como o discurso do Direito atravessa a sociedade como uma linha móvel, resistente
e elástica que instala o lugar da diferença, sendo que de um lado e de
outro dessa linha as mesmas palavras, expressões e enunciados não
produzem os mesmos sentidos.
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“QUANDO VOCÊ SE SENTE”? – O CORPO-EQUÍVOCO NO
DISCURSO DO EMPODERAMENTO FEMININO
Luciane Botelho Martins
Universidade Federal de Pelotas/LEAD
Aracy Ernst
Universidade Católica de Pelotas/LEAD
PRIMEIRAS PALAVRAS

Ao longo dos últimos anos, a publicidade e a propaganda tornaram-se ferramentas indispensáveis na indústria mercadológica.
São elas que vendem o produto. No que concerne o produto cerveja, é interessante observar que, embora tratemos de uma bebida
consumida por homens e por mulheres, a publicidade no Brasil vem
explorando a imagem da mulher, equiparando-a ao produto, transubstanciado em objeto do desejo.
Entre os recursos utilizados por essa indústria, temos o formato das garrafas que sugerem a silhueta feminina, os rótulos e
principalmente a propaganda, cujo espaço costuma ser ambientes
festivos como praia, bares e estádios de futebol. Frente a tudo isso, o
movimento feminista tem se colocado em posição de confronto com
a posição de consonância com o mercado e a ordem patriarcal, que
apresenta a imagem da mulher na publicidade como produto a ser
consumido. Tal enfrentamento vem exigindo uma nova postura, qual
seja, a do respeito à diferença e à igualdade na sua universalidade
e singularidade e a do resgate do processo de transformação das
relações de gênero, indicando as diferentes expressões da masculinidade e da feminilidade (ARAÚJO, 2005).
Na tentativa de dar conta dos apelos da sociedade consumidora de cerveja, o anúncio publicitário da cerveja Brahma 2017 investe
na imagem de uma mulher que ocupa o mais alto grau na escala hierárquica de produção da cerveja, a de sommelier (aquele que atesta
a qualidade da bebida). A assunção de uma mulher a essa função,
faz-nos perguntar se o anúncio estaria rompendo com o discurso
machista.
Para tentarmos responder esse questionamento, definimos
como objetivo do presente trabalho, compreender, a partir da materialidade significante presente na propaganda da Brahma 2017, os
efeitos de sentido sobre o corpo feminino, corpo tomado como discurso, como lugar de produção de sentidos e, por isso, sujeito à falha,
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ao equívoco, o que, em nossos termos, configura o corpo-equívoco.
Entendemos que, assim como “todo enunciado é [...] suscetível de
tornar-se outro” (PÊCHEUX, 2008, p. 53), também o corpo, como materialidade significante, está sujeito a produzir sentidos outros.
SOBRE A SUBJETIVIDADE DA LINGUAGEM E O EQUÍVOCO

Primeiramente, devemos dizer que consideramos, nas vias psicanalítica e discursiva, o sujeito como efeito de linguagem − aí implicados o inconsciente e a ideologia − e não como causa de si. No
texto Só há causa daquilo que falha ou o inverno político francês: início
de uma retificação, anexo 3 de Semântica e discurso. Uma crítica
à afirmação do óbvio, Pêcheux (2009), retomando explicitamente
Lacan, coloca que a causa que determina o sujeito (o inconsciente)
funciona precisamente onde o efeito de interpelação o captura. Diznos, ainda:
[...] o que falta é essa causa, na medida em que ela se “manifesta” incessantemente
e sob mil formas (o lapso, o ato falho, etc.) no próprio sujeito, pois os traços inconscientes do significante não são jamais “apagados” ou “esquecidos”, mas trabalham,
sem se deslocar, na pulsação sentido/non-sens do sujeito dividido (PÊCHEUX, 2009,
p. 277).

Entretanto, o autor ressalta que a ordem do inconsciente não
coincide com a da ideologia, e o recalque não se identifica com o assujeitamento ou a repressão; não obstante, a ideologia deve ser necessariamente relacionada ao registro inconsciente. Essa constituição
dupla da subjetividade implica a possibilidade de “resistência-revolta-revolução” dos sujeitos. Em se tratando de gênero, podemos
pensar que aí reside a probabilidade de o ritual falhar e, com ele, as
oposições forjadas historicamente e baseadas apenas na diferença
biológica que originalmente dicotomiza homem e mulher, excluindo
outras possibilidades de ser e significar. Nesse processo, incidem as
formações imaginárias que, submetidas à ordem da ideologia, determinam a configuração discursiva dos enunciados, sejam eles linguísticos ou imagéticos.
Michel Pêcheux (1997), em Análise Automática do discurso
(AAD-69), constrói a noção de discurso como “efeito de sentido” entre
interlocutores (A e B). O autor destaca que A e B, ao ocuparem lugares determinados numa formação social, fazem uma representação
de si, do outro e do objeto sobre o qual estão falando. Essas repreVoltar ao sumário
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sentações também denominadas formações imaginárias participam
da constituição da(s) subjetividade(s) sob o ponto de vista discursivo.
Em outras palavras, o caráter subjetivo da linguagem está no processo simultâneo de constituição do sujeito e do sentido, uma vez que
o sujeito afetado pela ideologia via inconsciente, produzirá sentidos
que o identificará como uma determinada formação discursiva, embora saibamos que tal processo significante de interpelação-identificação poderá sofrer reveses, conforme explicitamos anteriormente.
Desse modo, reconhecendo que hodiernamente a ideologia
dominante é a do capital, cuja lógica é a do mercado, nós, na condição
de sujeitos contemporâneos, mesmo tendo a possibilidade de resistir
por ação do inconsciente, dificilmente dela podemos escapar. Esse
mesmo processo ocorre com o corpo. Segundo Orlandi (2012, p. 95),
“o corpo não escapa à determinação histórica, nem à interpelação
ideológica do sujeito”. Assim, nas palavras da autora:
Se tomarmos amplamente o processo de subjetivação (ou de constituição do sujeito), na interpelação do indivíduo em sujeito pela ideologia, que tem a forma sujeito histórica capitalista, também o corpo é interpelado: o corpo de que estou falando é o corpo produzido pela ideologia capitalista (ORLANDI, 2012, p. 95).

Ao pensarmos esse corpo como produto da ideologia capitalista, somos autorizados a pensar num corpo que vende e é vendido, a partir da relação que ele estabelece com o simbólico. Segundo Ernst (2007, p. 136), a relação entre os sujeitos frente ao corpo é
“uma relação mediada pelo simbólico”, ou seja, o corpo simbólico é
fruto de um processo ideológico de significação que se materializa
no discurso. Para Leandro-Ferreira (2011, p. 179), “o corpo admitido
no simbólico se torna um significante. Uma vez tornado significante, o corpo adquire o traço do significante. O corpo se simboliza. O
simbólico toma corpo”. Dito de outro modo, assim como a língua, o
corpo – atravessado por uma memória – também estabelece uma
relação simbólica com o sujeito produzindo sentidos, produzindo
discurso – o corpodiscurso, nos termos de Orlandi (2012).
Vale ainda lembrar que assim como a língua falha, também o
corpo em sua singularidade e incompletude está sujeito à falha, ou
seja, assim como na relação do interdiscurso com o intradiscurso
“todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para
derivar para outro” (PÊCHEUX, 2008, p. 53), também os sentidos produzidos no/pelo corpo estão suscetíveis de tornarem-se outros, e isso
ocorre porque:
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[...] o corpo da linguagem e o corpo do sujeito não são transparentes. São atravessados de discursividade, efeitos de sentidos constituídos pelo confronto do simbólico
com o político em um processo de memória que tem sua forma e funciona ideologicamente (ORLANDI, 2012, p. 92).

O funcionamento da ideologia, referido pela autora, dá-se pela
historicidade, isto é, pela inscrição da história na língua, um trabalho
da contradição construído no espaço de entremeio história – língua.
De acordo com Leandro-Ferreira (2003), é também nesse lugar de
contradição que surge o equívoco como resistência, o que segundo a
autora só é possível se considerarmos a noção de língua como heterogênea e de natureza instável.
Desse modo, tomado como “efeito de sentido”, o discurso marcado pela incompletude que lhe é constitutiva tem seus sentidos produzidos na relação sujeito-história e materializa-se no corpo e na
língua “vinculado a um trabalho da rede de memória; assim, como
ocorre com o sujeito, o sentido nunca é individual, nem tampouco apresenta-se como já produzido” (LEANDRO-FERREIRA, 2003,
p.193), pois sujeito e sentido constituem-se mutuamente no momento ímpar da enunciação.
Note-se que Pêcheux (2009, p. 277), ao afirmar que “o sentido’ é
produzido no ‘non-sense”, está se referindo à “simultaneidade de um
batimento, de uma ‘pulsação”, trabalho do inconsciente no sujeito e
consequentemente no sentido por ele produzido, daí a afirmação de
“que não há ritual1 sem falhas”, em outras palavras, é na pulsação:
sentido – sujeito dividido, que a língua falha pelo lapso, pelo ato falho, constituindo assim o equívoco.
Desse modo, ao darmos continuidade a nossa reflexão sobre
o equívoco, torna-se relevante considerar os três conceitos-chave −
falta, excesso e estranhamento −, mobilizados por Ernst (2009, p. 04):
a falta como “ocultação de elementos do interdiscurso de uma dada
formação discursiva” produz um “contingenciamento discursivo”, ou
seja, aquilo que não é dito por uma questão ideológica, continua,
no entanto, produzindo sentidos; o excesso como “reiteração incessante de determinados saberes interdiscursivos” ao manter certos
“pressupostos ideológicos” apaga outros a saber; e, o estranhamento, dado pelo “conflito entre formações discursivas”, ao romper ou
não com “a estrutura linear do enunciado”, produz como efeito “a
imprevisibilidade, a inadequação e o distanciamento daquilo que é
esperado”. Entendemos que é também por meio da falta, do excesso
e do estranhamento que o equívoco é produzido no discurso. Lean1

Aqui Pêcheux (2009) toma ritual como sinônimo de interpelação ideológica.
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dro-Ferreira (2011), ao refletir sobre a falta, considerando a perspectiva psicanalítica, afirma que:
Se não houvesse a falta, se o sujeito fosse pleno, se a língua fosse estável e fechada,
se o discurso fosse homogêneo e completo, não haveria espaço por onde o sentido
transbordar, deslizar, ficar à deriva. A falta é, então, tanto para o sujeito quanto para
a língua, o lugar do possível e do impossível (real da língua); impossível de dizer,
impossível de não dizer de uma certa maneira – o não-todo no todo, o não-representável no representado (LEANDRO-FERREIRA, 2011, p. 180).

Nesse sentido, segundo a autora, aquilo que sempre falta constitui o real do corpo, que resiste ao processo de simbolização e, é
“em torno dessa falta que o inconsciente se estrutura (real do sujeito), bem como o equívoco (real da língua)” (LEANDRO-FERREIRA,
2011, p. 182). Seguindo essa linha de reflexão, acrescentaríamos que
não só em torno da falta, mas também em torno do excesso, nos termos de Ernst (2009), que o equívoco como real do corpo se estrutura,
formando o que ousamos chamar corpo-equívoco.
O CORPO-EQUÍVOCO - CORPO COMO LUGAR DO EQUÍVOCO

Sustentados na concepção de corpo-equívoco como lugar da
falta, do excesso e do estranhamento, em que o real do corpo irrompe para produzir sentidos, propomos a análise do funcionamento discursivo materializado no corpo que compõe a propaganda da
cerveja Brahma 20172. Nesse sentido, é válido lembrar que o corpo,
neste trabalho, está sendo tomado como “lugar de observatório”, lugar onde os sentidos são produzidos, materializados, “corpo tomado
como materialidade discursiva que se constrói pelo discurso” (LEANDRO-FERREIRA, 2011, p. 180).
A propaganda, objeto desta análise, é composta por um jogo de
cenas que se movem ao ritmo de sons da fábrica, de uma narração
em voz masculina e da música-tema (O amor e o poder3 – versão brasileira, cantada na voz de Rosana, em 1987).
O primeiro elemento que gostaríamos de destacar é o lugar
ocupado pelo corpo que estamos analisando, sendo esse um dos
elementos que constitui as condições de produção4 desse discurso.
2
A propaganda da Brahma 2017 pode ser assistida na íntegra por meio do link: <https://www.youtube.
com/watch?v=hEBX1BPNasc>.
3
A versão original tem como título The Power of Love e foi composta por Gunther Mende, Mary Susan
Applegate, Candy DeRouge e Jennifer Rush e gravada na voz de Rush, em 1985, na Europa.
4
De acordo com Courtine (2009, p. 49), as condições de produção dizem respeito aos lugares representados “no discurso por uma série de ‘formações imaginárias’ que designam o lugar que o remetente e o
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Trata-se de um galpão onde a bebida (cerveja) é produzida, onde
dividindo o espaço com nosso objeto de análise (o corpo), podemos
observar também outros corpos. Todos esses corpos encontram-se
uniformizados com macacões de cor neutra, exceto um (objeto desta pesquisa) que usa colete vermelho escuro para diferenciar-se dos
demais. Esse galpão é dividido por máquinas à direita e, à esquerda,
por um corredor central com cobertura vermelha, o que sugere uma
passarela de desfile de modas. E, no final do corredor, encontra-se a
máquina que libera a bebida, após o processo de fabricação.
Conforme podemos observar nas cenas a seguir, temos a imagem do corpo (de Daniela) em silêncio, nomeado pela voz do narrador
que também descreve o papel do sujeito que reside nesse corpo. Sob o
ponto de vista enunciativo, Daniela (ela) é o objeto sobre o qual o locutor fala, ou seja, Daniela não é locutor, nem tampouco interlocutor no
processo enunciativo, ela é o que Benveniste denomina “não-pessoa”5.
Outro elemento que merece nossa atenção é o modo como a
câmera toma a cena. De acordo com Turner (1997, p. 58):
A câmera pode ser dirigida ao seu objeto de um modo direto ou oblíquo, sendo
possível sua rotação ao longo do eixo vertical (panning), do eixo horizontal (tilting),
ou do eixo transversal (rolling). Se a câmera está, por assim dizer, olhando para seu
objeto de cima para baixo, sua posição é de poder.

No caso em análise, a câmera está dirigida ao seu objeto de
baixo para cima, ou seja, Daniela está ocupando um lugar de superioridade em relação a quem a observa através da lente da câmera,
isto é, o leitor.
Já na cena seguinte, o foco está em uma parte do corpo (os olhos) de Daniela, os quais estão voltados para o copo de cerveja, que
aparece em forma embaçada; isso ocorre porque o foco da cena é o
olhar de Daniela, pois é ela que, na condição de sommelier, aprovará
(ou não) o produto. O que nos chama atenção nessa cena é o modo
como esse olhar está significando. Aparentemente, é um olhar de
quem observa atentamente o produto na função de sommelier. Entretanto, ao termos um rosto (feminino) tomado em sua parcialidade,
sem maquiagem e sem boca (elemento que singulariza e sensualiza
a mulher), temos um corpo que, ao negar sua condição feminina,
destinatário atribuem a si e ao outro”, em outras palavras, as condições de produção como elemento que
constitui o sentido referem-se a o contexto ideológico de produção do discurso.
5
Segundo Benveniste (1966), a terceira pessoa tem um estatuto diferencial com relação às duas primeiras. Enquanto essas designam os protagonistas do discurso e, portanto, são consideradas pessoas,
aquela designa o objeto de que se fala e é considerada não-pessoa.
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aproxima-se de um corpo essencialmente masculino, corpo marcado
pelo excesso materializado nas vestimentas e no cabelo preso. Tal leitura decorre do contraste entre as imagens de Daniela e as imagens
de Rosana (no clipe-tema da propaganda).
Figura 1 - Essa é a Daniela

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=hEBX1BPNasc>.
Figura 2 - Ela é responsável pelo último teste de qualidade da cervejaria Brahma

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=hEBX1BPNasc>.

Voltar ao sumário

158

Discurso, cultura e mídia: pesquisas em rede
Figura 3

Fonte: < https://www.youtube.com/watch?v=FiDBrhHa1xU>.
Figura 4 - Imagens do clipe de Rosana – 1987

Fonte: < https://www.youtube.com/watch?v=FiDBrhHa1xU>.

Ao observarmos as cenas do clipe de Rosana, podemos observar que os sentidos desse olhar são outros, na primeira cena, um
olhar que hipnotiza pelo foco fixo como é produzido e, na segunda,
um olhar que seduz pela feminilidade produzida pela maquiagem e
pelo modo como dirige o olhar ao leitor/observador.
Temos aqui um processo interdiscursivo (um discurso dialoga
com outro), em que os sentidos se contrapõem: em Daniela, o caráter
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feminino é apagado, enquanto em Rosana é o que é mais evidente.
Os sentidos, produzidos por esse contraste, são de que o empoderamento feminino pressupõe o apagamento das características femininas que lhes são peculiares; em outras palavras, o empoderamento
feminino “exige” a negação do feminino como condição de assunção
do lugar ideologicamente determinado como lugar do masculino.
Como sustentação para nosso gesto de interpretação, retomamos
a definição de práticas de leitura em Análise de Discurso, segundo
Pêcheux (2008). Para o autor, as práticas de leitura consistem em:
[...] multiplicar as relações entre o que é dito aqui (em tal lugar), e dito assim e
não de outro jeito, com o que é dito em outro lugar e de outro modo, a fim de se
colocar em posição de “entender” a presença de não-ditos no interior do que é dito
(PÊCHEUX, 2008, p. 44).

Assim, na perspectiva dicotômica dos universos logicamente
estabilizados de que nos fala Pêcheux (2008), em que se é “x” ou se é
“y”, depreendemos que, ao ocupar lugares ideologicamente determinados como o lugar do masculino, a mulher precisa negar sua feminilidade.
Na sequência, trazemos outras quatro cenas da propaganda,
seguidas da transcrição da narração que a constitui.
Note-se que, de olhos fechados, como que passando por um
processo de transformação, Daniela “se sente”, ou seja, ela não é. A
posição-sujeito de quem enuncia coloca a mulher no âmbito de uma
formação discursiva androcêntrica e patriarcal. Os termos “rigorosa” e “poderosa” que poderiam apontar para o empoderamento da
mulher são neutralizados na medida em que ocorrem com o verbo
“sentir” historicamente relacionado à figura feminina.
O sentido de uma sociedade essencialmente machista também
é produzido no gesto de fechar os olhos, no sonho de Daniela refletido através das imagens, ou seja, o empoderamento feminino é da
ordem da ilusão.
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Figura 5 - E a Brahma está perfeita.

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=hEBX1BPNasc>
Figura 6 - Por isso ela está se sentindo Rigorosa

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=hEBX1BPNasc>.
Figura 7 - Poderosa

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=hEBX1BPNasc>.
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Figura 8 - (música)...como uma deusa...

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=hEBX1BPNasc>.

Outro aspecto que contribui para a construção do sentido de
empoderamento feminino como elemento da ordem da ilusão é o
gesto de soltar os cabelos e erguer a cerveja como se estivesse erguendo um troféu. De acordo com Perrot (2015), os cabelos das mulheres são símbolos de feminilidade. A partir disso, podemos pensar
sobre os cabelos presos como um gesto de controle e cabelos soltos, em movimento, como um gesto de ruptura com o tradicional,
gesto de liberdade. O que, entretanto, nos causa estranhamento é
que os sentidos de ruptura e liberdade são construídos no âmbito
do desejo, não da realidade. Com base nisso, podemos afirmar que
as formulações linguísticas e imagéticas nessa prática discursiva são
“equívocas”, porque, segundo Ernst (2007, p. 143), “jogam com outros sentidos que não são os institucionalizados, tanto no nível do
código linguístico quanto no nível das convenções sociais”. Ocorre,
assim que as práticas discursivas “equívocas”, ao dar-se no nível do
imaginário, acabam por estabilizar os sentidos já determinados por
convenções sociais tradicionais.
Passemos às próximas imagens (a primeira faz parte da propaganda da Brahma 2017 e a segunda do clipe de Rosana)
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Figura 9

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=hEBX1BPNasc>
Figura 10

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=hEBX1BPNasc>

Novamente podemos observar uma relação de interdiscursividade entre as imagens acompanhadas pela mesma música (O amor
e o poder). Note-se que o sentido de empoderamento feminino encontra-se materializado nas imagens. No que concerne o visual, a
diferença marcada pelo pedestal (de Rosana) e pela máquina empilhadeira (de Daniela) é o de sentido (no segundo caso) forjado de
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igualdade entre homens e mulheres. Tratamos como sentido forjado
porque Daniela encontra-se trajada como homem, sob uma máquina que geralmente é conduzida por homens, gesticula como uma
mulher livre das amarras que a sociedade lhe impõe, mas ainda se
encontra no nível do imaginário, um imaginário que é da ordem do
desejo da mulher, ocupar o lugar ideologicamente instituído como
lugar masculino. A rede de sentidos aqui construída e marcada pelo
excesso confirma-se na imagem a seguir, em que Daniela retoma a
forma-primeira, de mulher “comportada”, com os cabelos presos, os
lábios pintados e uma expressão facial próxima da que seria a expressão de um homem satisfeito com o resultado da nova cerveja.
Figura 11

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=hEBX1BPNasc>.

E assim, o corpo feminino é novamente aprisionado em um
corpo masculino, produzindo o sentido de um corpo-equívoco no discurso do empoderamento feminino. Note-se que o real do corpo resiste à simbolização pelo excesso de elementos agregados ao corpo
travestido. Temos um deslizamento de significações que produzem o
sentido de corpo-equívoco.
“QUANDO VOCÊ SE SENTE”? – UM EFEITO DE FECHAMENTO

A análise discursiva da propaganda da Brahma possibilita-nos
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refletir e compreender que a construção de gênero ainda reside no interior binário que os elementos se contrapõem (para ser um, é preciso
negar o outro). Convém lembrar que, ao trabalharmos com a questão
do gênero, estamos entendo-o como prática no campo ideológico,
elemento que constitui o tripé do quadro teórico materialista do discurso. A propaganda analisada, permite-nos mostrar que, no corpo,
inscrevem-se sentidos. A partir disso, entendemos que esses sentidos
construídos e determinados ideologicamente repetem-se indefinidamente nos processos discursivos. Até quando buscam instaurar o
novo, falham.
O funcionamento discursivo materializado no corpo − nosso
objeto de análise − apontou um discurso equívoco na medida em
que o real do corpo como lugar de resistência tem sua manifestação
restrita ao campo imaginário. Nesse sentido, o empoderamento feminino toma a forma de um dizer-outro, o qual reafirma qual o lugar
da mulher e qual o lugar do homem na sociedade em que vivemos.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A tendência de moda plus size surge com o objetivo de atender
a uma suposta demanda de um grupo que não se enquadra nos
padrões vigentes da moda, ou seja, é uma estratégia eficiente da
indústria cultural de incorporar um novo grupo de consumidores
até então “esquecidos” pelo mercado, pois o maior interesse mercadológico é “superar os preconceitos” em favor dos ganhos objetivos
que o sistema capitalista possui. Para tanto, o mercado permitiu que
esse corpo possa consumir e ser consumido, passe a ser um corpo da
moda, um corpo desejável.
Segundo Hall (2012, p. 81), os mesmos processos pelos quais
se produz a identidade são também aqueles pelos quais se produz a
diferença, ambas “em estreita conexão com relações de poder”, numa
disputa pelo domínio simbólico daquilo que é padrão, e aquilo que
se desvia dele.
A afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as operações de incluir e excluir. [...] A identidade e a diferença se traduzem, assim, em
declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está incluído e quem está excluído (HALL, 2012, p. 82).

Nesse sentido, os discursos são elementos importantes nas
construções das disputadas de poder e das marcações de diferença,
pois expressam a ideologia, tanto por aquilo que mostram, quanto
por aquilo que excluem, à medida que se constituem as narrativas
carregadas de valor simbólico (ORLANDI, 2015). Como coloca SouTexto apresentado no III SEDISC – Unisul-Unicamp, maio de 2017, Palhoça. Parte desse conteúdo
compõe a pesquisa de mestrado intitulada: Corpo Feminino Plus Size: Nomeação e/ou Condição?
Nesta dissertação, a partir das lentes teórico- analíticas do campo do discurso, lançou-se um olhar sobre “um novo corpo”, o corpo feminino plus size que por extensão passa a ser o sujeito plus size. Através
desta perspectiva discursiva pêcheuxtiana, pretendeu-se ainda entender o surgimento desse modelo
corporal ao longo da história e como os discursos determinam os modos de constituição dos sujeitos e
definem os modos de nomeação desses corpos.

1
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sa (2006), na contemporaneidade, os meios de comunicação se converteram nos principais formadores do imaginário coletivo. A mídia
e a moda, portanto, exercem grande influência sobre os processos
de construção e de manutenção de ideologias no que diz respeito ao
corpo na sociedade atual.
A tarefa de investigar o corpo na sociedade contemporânea é
extrema e complexa, haja vista que esse constitui um tema de fronteira que se encontra em constante transformação e apresenta inúmeros paradoxos. Então, ao se tratar dos corpos que até então eram
exclusos e tidos como anormais, é ainda mais complexo.
Ao longo de nossa pesquisa, nos deparamos com inúmeros
anúncios, propagandas e capas de revista com corpos nomeados
plus size, porém, trazemos neste artigo apenas uma de nossas análises, que tem como objeto analítico uma fotografia retirada de uma
campanha publicitária de lingerie para tamanhos grandes, intitulada
Gostosa demais para usar 38, da marca Valfrance.
RECORTE ANALÍTICO: CIRCULAÇÃO DO CORPO PLUS SIZE NA MÍDIA

Dentre as textualidades em circulação na mídia e no mercado
da moda, acreditamos que seja possível mobilizar memórias do/no
corpo, assim como, o processo de nomeação e/ou condição do corpo
feminino plus size 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.
Seguimos para a descrição da figura a ser analisada. A Figura
1 é parte de uma campanha publicitária da marca Valfrance, que
pertencente ao grupo Rosset – presente no mercado da moda exclusivamente brasileiro desde 1994. Em maio de 2013 (depois de 34
anos após a primeira aparição de um corpo plus size em uma revista
de moda), a empresa lançou sua primeira coleção de lingerie para o
corpo plus size. É importante lembrarmos que o corpo gordo desejável de lingerie aparece nos editoriais de moda apenas no início da
segunda década dos anos 2000; até então, o corpo plus size aparecia
trajado, vestido, isto é, interditou-se a possibilidade desse corpo ser
“mostrado por completo”. Todo esse processo acontece devido a uma
contingência de mercado, era preciso vestir o corpo plus size, pois
não era dado ao corpo gordo a possibilidade de ele ser e/ou parecer
um corpo sedutor.
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Figura 1– Campanha publicitária: Gostosa demais para usar 38 - Maio 2013.

Fonte: TRABANCO, Valério.
Fotografia. Disponível em: <http://espacoplussize.com/valfrance-lanca-linha-de-lingeriesplus-size/>. Acesso em: 24 maio 2015.

Ao analisarmos a imagem, percebemos três planos diferentes.
No primeiro plano, está o slogan da campanha com a frase Gostosa demais para usar 38; no segundo plano, temos a imagem de uma
modelo branca, alta, com os cabelos longos, olhos claros, com o corpo
cheio de curvas usando um conjunto de lingerie branco com estampa
de flores, regularidade discursiva esta que nos remete à castidade, à
simplicidade, à pureza, à meiguice e ao angelismo; e outra regularidade presente é o fato de a modelo seguir todos os padrões de beleza
intitulados e determinados pela mídia e pelo mercado de moda. No
terceiro plano, temos um ambiente que aparentemente representa
um cômodo de algum espaço, fato este que nos remete à intimidade,
ao privativo, ou seja, subentende-se que a mulher seja um objeto
privado.
Podemos observar que a modelo está em uma posição que induz a sensualidade, o que pode ser observado através da posição
dos braços para trás, o que resulta no aumento dos seios e também
em uma impressão de auto confiança; as feições faciais da modelo
também nos mostram que o intuito da campanha seria mostrar uma
mulher sexy, bem resolvida e feliz com seu corpo. Como já mencionamos, tudo estaria dentro dos padrões de beleza intitulados pela
mídia e pelo mercado de Moda, senão fosse o fato de essa campanha
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ser direcionada para o público feminino plus size, ou seja, o corpo da
modelo que estampa esta propaganda é considerado gordo, fora das
medidas intituladas como pertencentes ao padrão beleza feminino,
pois possuem as medidas de busto, cintura e quadril acima dos valores estipulados da/na Moda até o surgimento da nomeação plus
size.
É possível afirmar que 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”. Baseado em diferentes tipos e cores, esses
corpos são produtos de consumo tanto quanto às roupas que os vestem. 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 poder se exerce sobre o corpo em dois procedimentos: na
disciplina e na regulamentação; manifesta-se no próprio nível do
cotidiano, afinal, ele trabalha o corpo de modo a penetrar nos comportamentos, fazendo misturar-se com os desejos e com os prazeres.
Conforme afirma Foucault (1987, p. 28), as relações de poder agem
diretamente sobre os corpos, “elas os investem, os marcam, os dirigem, os suplicam”. Isso significa que vivemos no interior de uma sociedade normalizadora que opera distribuições em torno da norma,
que possui as funções de regular, controlar, modificar o sujeito e seu
corpo, e o corpo só se torna útil dentro desse sistema se for, ao mesmo tempo, corpo produtivo e corpo submisso.
O corpo constitui-se culturalmente e está articulado a ideias
sócio-ideológicas que o conduzem – e a ele ditam as regras – por
meio de um controle. Como corpo da/na moda, ele é construído através de um imaginário social, fortemente influenciado pela ideologia de consumo que o rege. É como objeto mercadológico, ligado à
imagem, que esse corpo se configura nos domínios sociais da contemporaneidade, basta ver os padrões de beleza e de conduta do
corpo tão aclamados na cultura ocidental, principalmente por intermédio da mídia, da moda e pelas regras do capital.
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Podemos afirmar que um corpo sujeito a normas é sempre um
corpo “corrigido”, um corpo “adequado” aos padrões vigentes em determinadas sociedades. O capital se apropria do corpo do sujeito,
moldando-o conforme seus interesses, um exemplo disso é o surgimento do próprio movimento plus size, que surgiu na maior parte do
mundo em meados dos anos 1970. O aumento do poder aquisitivo
populacional resultou em um maior poder de compra – bem como
em consumo alimentar mais elevado – e teve como consequência um
aumento no padrão das medidas corporais.
Pensando as condições de produção deste corpo, nos deparamos com o padrão extremamente magro e que, mesmo assim, foi
considerado belo até o final dos anos 1960, corpo este representado
pela modelo conhecida mundialmente como Twigg. Porém, as medidas consideradas padrões de beleza aumentaram e, em razão disso,
abandonou-se o “padrão” Twigg; a partir dos anos 1990, por exemplo,
passou-se a denominar esses corpos como anoréxicos. A textualidade que diz que aquele corpo magro anoréxico não é mais o padrão
também reforça que não é qualquer um que está presente no mundo
da moda, mas sim um corpo tamanho grande, com poder aquisitivo,
isto é, um corpo/sujeito que compra, que consome e que, para tanto,
precisa ser desejado.
Ao observar as imagens de moda, percebemos que o padrão da
fotografia de moda quando mostra corpos magros ou gordos é sempre o mesmo e isso é perceptível através do enquadramento, da forma de fotografar a modelo, das feições faciais, do cabelo esvoaçante,
da luz etc.. Esses indícios nos levam a recuperar uma memória de
como o corpo deve/pode ser mostrado ao mercado.
Voltando à campanha da Valfrance, o corpo que ilustra a campanha de moda analisada nos sinaliza que ele é resultado da produção de um discurso do politicamente correto, o discurso de inclusão. Contudo, esse corpo tem uma memória advinda da moda que
nos exibe como é um corpo da moda e de que forma ele é produzido
para ser visto e desejado, relacionado sempre com o consumo. Como
sabemos, uma parcela considerável da população tem poder aquisitivo de compra e precisa se identificar com essa modelo, por essa
razão, não é qualquer corpo que ilustra uma campanha de moda
plus size.
Esse movimento de “seleção” de qual corpo pode, ou não, ser
mostrado funciona pela contradição. É pela contradição que se dá
o movimento de identificação e contra-identificação do sujeito que,
por sua vez, sempre dividido, subjetiva-se pelos esquecimentos, produzindo um efeito do “bom” e do “mau” sujeito, sendo que a primeiVoltar ao sumário
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ra modalidade é sempre de identificação plena. Segundo Indursky
(2007, p. 80-81),
A segunda modalidade, caracteriza o discurso do “mau sujeito”, discurso em que o
sujeito do discurso, através da “tomada de posição”, se contrapõe à forma-sujeito e
aos saberes que ela organiza no interior da Formação Discursiva. Essa segunda modalidade consiste em uma separação, um distanciamento, uma dúvida, em relação
ao que diz a forma-sujeito, conduzindo o sujeito do discurso a contra-identificar-se
com alguns saberes da formação discursiva que o afeta. [...] Desta superposição
incompleta e, por conseguinte, imperfeita resulta um certo recuo que permite a
instauração da diferença e da dúvida, as quais são responsáveis pela instauração da
contradição no âmbito dos saberes da Formação Discursiva e, consequentemente,
pelo surgimento de posições-sujeito no interior da Formação Discursiva. Ou seja:
esta segunda modalidade traz para o interior da FD o discurso-outro, a alteridade, e
isto resulta em uma FD heterogênea.

Tomando a fotografia da campanha da marca Valfrance como
textualidade, é possível marcar a relação heterogênea das Formações
Discursivas. De um lado produzindo um efeito de inclusão, porém,
operando pela exclusão. Nessa contradição de uma FD heterogênea
advém, por um lado, a construção do discurso “politicamente correto” de inclusão, que diz que todo corpo deve estar incluso em todas as
instâncias. Por outro lado, existe um discurso produzido pelo mercado e que propõe que não é qualquer corpo que pode ser incluído no
mercado de moda. É, portanto, nas condições de produção de uma
FD heterogênea que se instaura a relação de contradição. Afinal, ao
mesmo tempo em que nasce um movimento de inclusão e nomeação
desses corpos, existe também uma forma de formatação dos mesmos, na qual os padrões continuam sendo iguais, porém “contados”
de outra maneira.
Outro ponto marcado pela contradição é o slogan da campanha: Gostosa demais para usar 38. Essa frase corrobora o mito de
que a mulher continua sendo um objeto de desejo, um objeto de
exposição, e reforça uma forma de dizer do corpo feminino que perpetuou-se ao longo da história, sugerindo uma alteridade masculina
que tem o poder de decidir se a mulher é ou não “gostosa”. Podemos
afirmar que tudo isso gira em torno da sociedade masculina, afinal,
por séculos, o “belo” foi – e continua sendo – um qualitativo associado ao homem e aos atributos que ele valoriza, ou seja, a história da
beleza é uma história masculina.
Ao longo de nossas pesquisas, compreendemos que o responsável pela campanha analisada é o próprio diretor da marca.
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Ao longo de entrevistas cedidas por ele, em vários meios de comunicação que o questionavam sobre o motivo de o slogan da campanha
ser esse – Gostosa demais para usar 38 –, o mesmo justificava a escolha deste slogan da seguinte maneira: “Não criamos esse slogan para
ofender ninguém. As meninas acima do peso não dizem sempre que
elas não são gordas e sim possuem excesso de gostosura? Quisemos
enaltecer esse lado da mulher acima do peso”.
Por isso afirmamos que existe sempre um como dizer, uma forma desse dizer acontecer e um protocolo de como esse dizer deve circular. São padrões – não há apenas um, mas vários – que moldam e
modificam os corpos. Isto é, esse corpo a campanha da Valfrance já é
resultado de uma produção histórica, onde os corpos já não são mais
os mesmos das primeiras revistas de moda plus size, ele já é um outro
corpo fabricado a partir de certos padrões para que possa agora existir. Porém, sempre haverá uma negociação, um retorno aos “já-ditos da moda e da cultura masculina”, e isso acontece na fotografia de
moda, quando fotografa-se esse corpo plus size da mesma forma que
se fotografa um corpo magro, com o mesmo cabelo, a mesma pose, o
mesmo enquadramento etc..
Seguindo com a análise, percebemos que provavelmente na
década de 1990 e início dos anos 2000, o slogan da campanha Gostosa demais para usar 38 não seria possível devido as condições de
produção, pois, como dissemos, ao corpo gordo era interditada a
sedução. Portanto, este corpo de tamanho grande só apareceu em
2013, logo após o surgimento de filmes, reportagens, blogs que tratavam sobre o assunto e também após a aparição das nomeações
das “mulheres frutas”, nomes esses designados para caracterizar as
dançarinas que se destacaram com o funk brasileiro e possuidoras de
um corpo com formas mais avantajadas. Depois deste “fenômeno”,
esse corpo passou a receber mais atenção do público, passou a ser
mostrado, desejado e consumido.
Outra marca importante que temos a partir desse slogan é a
circulação desse enunciado, ele só é possível no Brasil. Afinal, a palavra “gostosa” vem de um lugar marcado socialmente, ou seja, só é
possível dizer isso, desse corpo, no Brasil, devido a associação da palavra gostosa com as mulheres frutas e à forte influência da cultura
machista, a qual ainda “regem” os padrões corporais.
Analisando ainda o slogan, percebemos outro sentido possível.
Em se tratando da substituição de termos, poderíamos pensar em
substituir o 38, que se refere ao tamanho do manequim, pelo 38,
referente ao calibre de uma arma. De certa forma, um possível dizer seria, que a mulher não pode se embrutecer, masculinizar ou se
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defender usando uma arma, ela deve ser sempre delicada, desejável
ao olhar masculino. Indiferentemente da posição-sujeito que esta
mulher ocupa na sociedade, ela permanecerá sempre sendo “gostosa
demais” para usar qualquer tipo de 38, tanto em tamanho de manequim como em diferentes tipos de armamentos. Podemos afirmar
que sempre há um papel socialmente definido, uma marca social,
que nos indica o que pode ou não ser feito/dito.
É importante então considerar que o corpo funciona como
materialidade simbólica e, portanto, é prenhe de significações
determinadas sócio-historicamente e inscritas em determinadas
posições-sujeito em uma Formação Discursiva dada. Assim, o corpo
da mulher plus size vai sendo marcado por diferentes posições-sujeitos à medida que os discursos vão os interpelando e os constituindo.
Esse corpo feminino sempre provisório é produzido pelo efeito
que os discursos midiáticos causam nos sujeitos mulheres; é um corpo que jamais se realiza, é um corpo nunca permanente e, sim, é
sempre provisório por ser atravessado por múltiplos apelos contidos
nos discursos que interpelam e constituem os sujeitos plus size.
A representação e a identificação do corpo feminino na moda
plus size é caracterizada por um discurso que ora se manifesta como
a construção e veiculação de uma imagem positiva e emancipatória
quanto à quebra de preconceitos, ora se mostra condizente com uma
estética padrão, precursora de ideologias e estereótipos enfatizados
por uma ótica mercadológica do corpo magro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível afirmar, a partir de nosso estudo, que o corpo e a
moda se articulam como práticas sociais e estéticas de usos e costumes, sendo possível entender a moda como construção de linguagem que se manifesta sobre o corpo. Os padrões de beleza vão além
da vestimenta, eles interferem na (re)construção e na (re)transformação do corpo social.
O corpo do sujeito é um corpo ligado ao corpo social e isto
não é transparente, porque as instituições com seus discursos silenciam isto, tratando o social individualizado. O corpo do sujeito é, nas
condições sócio-históricas em que vivemos, parte do corpo social tal
como ele está significado na história (ORLANDI, 2012, p. 95).
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Se tomarmos o processo de constituição do sujeito, na interpelação do indivíduo em sujeito pela ideologia, na forma histórica
capitalista, percebemos que o corpo também é interpelado, esse corpo será então produzido pela ideologia capitalista. Então essa é a
forma histórica do corpo que temos, o corpo do sujeito atado ao
corpo social.
O corpo não “escapa” às determinações históricas, nem a interpelação ideológica do sujeito, afinal o corpo não é infenso à ideologia. Por isso, pode ser tão afetado em nossa sociedade de consumo,
de mercado, de tecnologias. Ele funciona estruturado pelos modos
de produção da vida material que condicionam o conjunto dos processos da vida social e política. Por isso é possível afirmar: Corpo
é discurso! E ele só é discurso porque existe a relação com o corpo
social, o corpo discursivo e com o corpo do sujeito.
Dessa forma, é possível concluir que os textos de/da moda
apontam, assim como os demais sistemas de subjetivação, para
padronizações dos corpos. Tal padrão marca-se nas fotografias dos
editoriais de moda, assim como nas demais imagens que circulam
nas mídias. A reiterada circulação desses textos interditam certos
corpos, afinal, não é possível mostrar qualquer corpo. O corpo-imagem2 da/na mídia será sempre um corpo mercadoria, um corpo com
valor de “troca”. Esse corpo-imagem 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)ção3.
Nesta análise, o que mais parece marca-se é a questão da
condição: o que corpo pode ou não fazer; o que ele pode ou não
mostrar/usar. Também compreendemos que o processo de nomeação
determina e é determinado pelas condições sócio-histórico-ideológicas de uma sociedade, nesse caso, ao serem nomeados, os sujeitos
são assim determinados em sua condição de existência.
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Lalangue: o real do equívoco e da
violência da linguagem
Maria Cristina Carpes
Universidade do sul de Santa Catarina – UNISUL
O INCONSCIENTE COMO UMA LALANGUE

O inconsciente estruturado como uma linguagem traz uma
especificidade que faz toda diferença quando (Lacan, 2003[1972]
p.492) diz que a estruturação do inconsciente como uma linguagem
é “como a lalíngua [lalangue] que ele habita”. A lalangue, termo criado por Jacques Lacan (2008[1972-1973]) na união do artigo feminino
la ao substantivo feminino langue, traz um neologismo à lalação do
bebê, cena na qual o infans emite sons sem significado e a mãe introduz sentido a eles. Maliska (2010) a qualifica como “[...] uma língua
singular, aquela que é inscrita no sujeito, ao modo de uma tatuagem
vocal [...]”. A voz materna invoca o infans a ouvir o real, naquele som
que, mesmo sem sentido, o familiariza com seus próprios sons - seus
barulhos corporais.
Assim, entende-se que o inconsciente é habitado pela lalangue,
no que ela habita o real da língua, na impossível apreensão da significação e que escapa a representação. O real marca uma totalidade
que sobra do registro do imaginário e que o simbólico não consegue
captar. Desta forma, trata-se do impossível de ser captado e capturado na esfera psíquica. Nesta perspectiva, não sendo simbolizado
nem imaginarizado, não é pensado. Tem-se um impensado que se faz
presente. Na lalangue, há um real sem sentido e há também o núcleo
em que o inconsciente se desdobrará.
Língua característica da constituição subjetiva do sujeito, a
lalangue traz uma implicação com o real, com a ex-sistência,1 mostra que a linguagem, enquanto produção humana, já existe antes do
infans nascer e ao mesmo tempo lhe constitui. Além e junto a isso,
o corpo do infans traz nos seus sons, a reverberação de que algo lhe
pulsa. Nesta cena de sons ritmados, onde seus barulhos são ouvidos
pela mãe, no lugar de Outro, há algo de muito particular que começa
a acontecer ao infans, a mãe e a dupla na sua concomitância. Sobre
a lalangue são as palavras de Maliska (2012, p. 79):

1

Neologismo criado por Lacan para falar da existência de algo na exterioridade, no real.
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Na lalangue, os sons não estão articulados com o sentido, mas com o ritmo, ou seja,
os sons não são coletivos, não pertencem à língua, nem mesmo são executados por
uma comunidade linguística, mas são sobretudo, singulares, fonéticos, sonoros, desarticulados de sentido e do universo simbólico da linguagem. O som da lalangue é
um real que foraclui o sentido, um real que não está em relação alguma.

Dentro desta perspectiva, é possível articular que, na constituição do sujeito, a voz do infans na borda do real é ouvida pela mãe
que responde com a lalangue que fala nela. A mãe fala sem saber,
fazendo eco no infans, que na sua reverberação soará como lalangue.
Assim, a inscrição psíquica do infans se dá pela escuta da mãe
desta voz, ponta do real do infans. Para a escuta de um dizer do ser, é
necessário que a mãe crie /escute um dizer do infans. A lalangue, na
barra com o real, é a criação da mãe que dará sentido à voz do filho
para posteriormente ser um dizer.
O inconsciente, dessa forma, se estrutura como uma linguagem para enunciar a verdade do sujeito. Concebe-se que o inconsciente não se origina de um psiquismo individual, e sim entre o que
grita e o que escuta, ambos afetados pelos ecos de ressonância dos
corpos. Postula-se que do infans à mãe há uma língua, uma lalangue
que fala neles.
Por ora, diz-se que há um real na voz do infans que, ouvida
e falada-lalangueada pela mãe, criará uma demanda para surgir
um desejo. O efeito do dizer, que marcará o surgimento do sujeito
naquele que era infans, dá-se no encontro do dizer com a escuta.
Para que haja escuta, é necessário haver um sujeito – mãe enquanto
ser desejante. A mãe transmite o seu desejo ao infans por meio das
vocalizes2 que emite.
O ser fala, mas não se escuta – nesse caso, a mãe fala, mas não
se escuta –, porque também sua lalangue está em ação. Dessa forma, tem-se um mosaico de possibilidades no momento constitutivo
do infans, no qual a lalangue da mãe opera, à maneira da banda de
Moebius.3

Termo usado com o sentido de ser a parte vocal sem palavras.
Banda de Moebius é um espaço topológico resultante da colagem das duas extremidades de uma
fita, após efetuar meia volta em uma delas, fazendo um movimento de torsão. Foi estudada por August
Ferdinand Möbius, em 1858. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Fita_de_M%C3%B6bius>
Acesso em: 15 ago. 2017.

2

3
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UM MODO SINGULAR DE FAZER EQUÍVOCOS

A Lalangue é concebida por Milner (2012) como o núcleo que,
em cada uma das línguas, concebe concomitantemente a unicidade
e a distintividade na sua forma, não na sua substância, por isso é
o celeiro que disponibiliza os equívocos. É definida em termos de
relações, de modo que suas locuções estão na dimensão do não
idêntico, é da singularidade que se trata. Ela não tem medida de
comparação com outra língua, daí seu caráter incomensurável; é incomparável, única, singular. Assim, a Lalangue apresenta um modo
singular de fazer equívocos.
Seguindo no entendimento do autor sobre a lalangue, ela não
é representável pelo cálculo, vem a ser a parte da língua que escapa
a apreensão da ciência, em que as regras gramaticais não explicam
o seu funcionamento\enunciação. Trata-se do equívoco nas locuções
orais e escritas. A pronúncia da língua mostra os equívocos nas formas de homofonia (palavras/termos diferentes no significado e na
grafia, mas com pronúncia idêntica); homossemia (mesmo significado), homografia (mesma escrita e sentidos diferentes).
Os equívocos surgem; Milner (2012) metaforiza que o real aparece como um cristal monolítico, no qual, no encontro com a língua
o falante, se equivoca. Lalangue é o lugar para que o inconsciente se
mostre com todas as propriedades e disfarces que ele apresenta. No
mesmo sentido em que Freud (1974[1915]) se refere ao inconsciente
como isento de contradição, dessa forma, os contrários coexistem na
simultaneidade.
A linguagem como unificadora da língua está situada na deriva do imaginário, onde o falante se unifica na sua imagem no espelho, não obstante, no equívoco, a locução e a escrita da língua tomam
a dimensão do Outro, uma troca de letra, de som, de silaba tônica,
de gênero verbal, de gênero linguístico, enfim, incontáveis possibilidades.
Dessa maneira, por meio da língua, se dá a demanda que comporta uma univocidade no registro do imaginário, mas que também
denuncia seus múltiplos no momento do equívoco. “Mas o real do
equívoco resiste: a língua não cessa de ser desestratificada por ele”,
pontua Milner (2012, p. 19). Assim, a lalangue está na deriva do real.
A linguagem é a lalangue na fronteira, no cruzamento da sua existência/inexistência ou como diz Lacan na ex-sistência. É o imaginário de
um objeto que não existe e no seu lugar fala, “[...] a linguagem não
é nada além de lalangue apanhada na bifurcação de sua existência
ou de sua inexistência: um saber que passa pela ausência fantasiada
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de seu objeto”. A linguagem encontra-se nos dizeres sobre a origem,”
[...] a forma narrativa na qual ausência e presença se articulam consecutivamente” (MILNER, 2012, p. 26). A língua, mobiliza a modalidade da sua existência.
A lalangue transita nos três registros que constituem o sujeito,
segundo Lacan (real, simbólico e imaginário). Após a constituição
do sujeito, ela aparece na sua concomitância, na escrita que repete
insistentemente, na inscrição que, pelos equívocos e tropeços da linguagem, mostra a falha estrutural do sujeito falante.
São as palavras de Lacan (2003 [1972], p. 477): “a estrutura é
o real que vem à luz na linguagem”. O autor usa a topologia como
possibilidade lógica de operar o real, no que ele porta de impossível
de apreensão e inscrição. Com isso, vale-se da topologia, como uma
linguagem, onde a lógica articulada no discurso vai mostrar a estrutura na relação da linguagem, na cadeia dos significantes para a
constituição do sujeito como um efeito de um dizer.
A metáfora da topologia é utilizada, segundo o autor, como
um preenchimento imaginário para o abstrato do real, sendo que, ao
fazê-lo, já não se trata da metáfora, mas da própria operação do real
no que ele se apresenta de prática. Por isso, não configura experiência, mas uma prática das fórmulas matemáticas.
O IMPOSSÍVEL DA LALANGUE

O não que lalangue articula não é suspensão ou limite, está fora
da representação, daí surge o impossível na língua, que a bordeia
com o real. A proibição da língua está nela mesma, por isso o limite
não está na existência (ex-sistência). Desta forma, a lalangue – como
a relação sexual – é da ordem do impossível por fazer a borda com o
real. O todo da língua/sexo não tem limite, tem impossibilidade do
encaixe perfeito, assim como, na língua, tem a impossibilidade da
comunicação perfeita.
O todo da língua é que para existir na língua, para o ser falante, não há exterioridade. Não há ser falante sem estar submetido à
língua, ou seja, no todo e na sua negação não-todo dentro. Para o
ser falante, o impossível tem o lugar de proibido. O proferimento da
lalangue diz do proibido da língua. Nesse sentido, quando surge o
equívoco na língua, há um proferimento do imaginário que se organiza como um “não quis dizer isso, foi um engano”.
Não se diz tudo, motivado não pela incorreção das coisas a
dizer, mas pela existência do Outro – da ordem do real e, por isso,
vedado ao uso. As palavras estão em falta com alguma coisa que
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está nesse outro registro, sendo usado pelo Outro em outro lugar. O
que vem pela proibição, pelo equívoco, pelo engano. Aparece como
impossível, um susto, um inusitado e não como inexistente. Como o
sexo, a língua está na categoria do impossível.
A língua oferece significantes para o todo, mas isso não a torna
unívoca, muito menos forma uma unidade. A língua, com sua relação
com o dizer, demanda o todo e, juntamente com a linguagem, incita
operadores do todo aos retalhos do real. Para falar de um todo é preciso haver um limite que o suspenda e garanta a, partir daí, que há
um todo. Trata-se de uma suspensão que seja o operador de sua existência. A existência é, pois, uma construção da língua/linguagem.
Há uma relação do impossível com a proibição. Não se diz tudo,
pois há um impossível de dizer, assim como a relação sexual é da ordem do impossível, pois a completude que marca uma relação sexual
é da ordem do imaginário. Embora na esfera simbólica o sujeito se
movimente para reencontrá-la, no imaginário, a frustração se mostra. O amor, assim sendo, é da ordem do imaginário, da completude,
do Um, do narcisismo. O falo, na dimensão simbólica, é o terceiro
que intermedia o encontro entre os seres, ou seja, o falo é a linguagem. É o significante do Outro que é violado no vir a ser sujeito.
O falante fala do não-todo, esta língua que constitui o ser e é
da ordem da lalangue, o não-todo é o lugar da falta. “lalíngua [lalangue] é aquilo através do qual um ser pode ser dito falante” (MILNER,
2012, p. 96). A fala existe por que dois seres não se completam, nessa
falta, eles falam. O impossível da relação é a completude, no sentido
do encaixe, da comunicação e do entendimento.
Lalangue é o lugar desse impossível na relação sexual e da
relação linguageira, pois o todo e o não-todo não se completam.
Dois seres falantes são da ordem do encontro do real com o simbólico, eles não são simétricos, são pura diferença. Logo, não há relação
sexual possível, ou seja, não há encaixe entre os sexos. O autor faz
referência que há uma singularidade entre a língua e o amor, pois
que o amor também está no lugar da “conjunção impossível” (MILNER, 2012, p. 98). A relação linguageira, assim como a relação sexual,
é uma máscara que encobre que este é um encontro impossível, pois
o real que é encoberto pelo signo é o um em si.
Essas relações impossíveis estão enraizadas no lalangue, já que
ela se constitui no lugar do impossível; nesse ponto, o amor é tecido
em desejo. Quando, no amor (imaginário), emerge o desejo (simbólico) com a falta, renegando a lalangue do impossível, não-todo. O
Amor tecido em desejo renega a necessidade da lalangue. A língua
renega o desejo. Assim, a língua tece a lalangue e pela língua se tem
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acesso a lalangue. O signo, o indício de um sujeito, causa o desejo.
Dessa maneira, o real da lalangue só é aprendido na relação
simbólica com o todo da língua. Pode-se dizer que o desejo encosta no real e fala [...] “o real com o que ela [lalangue] tem a ver só é
aprendido por ela a partir do todo” (MILNER, 2012, p. 112). Contudo,
o real, em si mesmo, só se efetiva na relação com o não-todo. Por
isso, a lalangue é o lugar do equívoco e não da representação.
A relação da lalangue com o não-todo não se efetiva na relação
ao todo da língua. Lalangue precisa da língua para se expressar.
Quando aparece no todo da língua, já mostra a debilidade que tem
com a verdade do todo. No instante em que surge, o não-todo se
elide. A verdade torna-se o limite na própria elisão da lalangue para
que a verdade seja universal. Uma não se coloca no lugar da outra.
Há uma alternância de contradições evanescentes.
O que se coloca dentro do ser é a forma. Lacan (2008 [19721973], p. 127), citando Platão, diz que a forma é um “saber que
preenche o ser”. É o que o ser sabe de si e diz saber de si. Há outro
saber da estrutura que entra na categoria do impossível. O proibido é dito pelo equívoco, ou seja, um saber impossível, censurado e
proibido. Ele é dito entre linhas e entre palavras – no “inter-dito”.
Lacan diz a “enformação”, que vem a ser uma verdade dita, mas não
demonstrável.
A VIOLÊNCIA DA LINGUAGEM É DA ORDEM DA LALANGUE

O sujeito de desejo causa uma cadeia de significantes e a lalangue excede a língua. No campo do desejo, o sujeito subverte a ordem
da língua e a transforma no lugar do excesso, onde a lalangue está
na causa da língua. “Os elementos articulados viram significantes”
(MILNER, 2012, p. 100). O desejo fica posto em todos os pontos da
cadeia, a língua é a morada do sujeito do desejo. Há um inconsciente, no nível do inconsciente, um desejo e, no nível da língua, há
lalangue. A língua figura como rede do impossível e a lalangue como
função do excesso.
O ponto onde a violência da linguagem se instala está na lalangue, na dimensão de mostrar o excesso da lalangue, onde os recortes
do real emergem na cadeia de significantes. Se a lalangue aparece
nos recortes com o real, ela também está presente na língua, no itinerário do imaginário. O ser falante se faz falante não só na cadeia de
significância, mas também lastreado pela imanência imaginária de
uma totalidade.
A língua, por não ser um instrumento de comunicação, é subVoltar ao sumário
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jetivada pelo sujeito do desejo, denunciando que sempre há um excesso da lalangue. O recalcado segue na cadeia associativa, com um
saber inconsciente, assim, o significante mestre da língua vem da
lalangue.
Lalangue é marcada pelo não-todo. Falta a verdade de um conhecimento único. O não-todo é marcado por uma série de pontos do
impossível ou, dito de outra forma, o ponto do real que faz referência à topologia. A língua sustenta esses pontos que se constituem
como uma rede de representações. Esse todo da língua sustenta esses não-todos pontos da língua, formando um todo dessa relação
de contradições do jogo simbólico; um exemplo disso é a banda de
Moebius que mostra a unilateralidade do dentro/fora do sujeito.
A língua atesta um valor de verdade para o ser falante, na medida em que o signo linguístico articula o desejo e não o valor de
adequação por sua associação com uma coisa. A formalização da
linguagem é materna porque é capaz de se transmitir integralmente.
A formulação matemática é a escrita, quando o uso é da língua materna. Assim sendo, a formalização da língua só é transmissível pelo
uso da própria língua, é o ser da língua que fala, então, no dizer,
está um sujeito que fala e daí a dimensão simbólica e imaginária da
linguagem.
A língua, o ser e o real não param de não se escreverem,
repetição do equívoco. A lalangue está sempre presente a se presentificar. A mãe, quando inventa o sentido para o infans, também mostra seu ser materno. Transmite integralmente a lalangue na língua,
nisso que diz Lacan, se fala sem saber, fala-se com o corpo. É deste
corpo que a mãe fala com o bebê. De corpo para corpo? De real para
real?
“O que fala sem saber me faz eu, sujeito do verbo” (LACAN, 2008
[1972-1973], p. 127). Quando se fala sobre o saber, ou seja, quando
fala a lalangue, emerge o sujeito como efeito do que diz. O sujeito é o
efeito da linguagem que diz de um significante para outro significante.
O sujeito é efeito do que significa a sua linguagem para outro falante.
Na ruptura do ser, a solidão deixa um traço – que faz escrita e
se repete no real. Quem fala é um eu, o traço escreve sem se inscrever. Se escreve na abertura do mundo, se escreve com o corpo e o
corpo falante goza. O gozo sem sentido é afetado pelo afeto.
O inconsciente tem um saber que é enigmático. O ser fala na
lalangue deste saber, fala gozando de quem fala e não sabe o que
diz. O que o ser falante sabe é pela afetação da lalangue. O gozo é
muito mais que o ser falante suporta saber, por isso, goza falando do
excesso sem sentido do real. O saber se equivoca pela sua afetação.
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“A linguagem, sem dúvida é feita de alíngua [lalangue]” (LACAN, 2008 [1972-1973] p. 149). A linguagem elucubra um saber sobre
a lalangue, enquanto que o inconsciente é “um sobre-fazer com a língua”. De início, a linguagem não existe, a Lalangue articula saberes
que são efeitos do afeto que afeta o ser falante. Assim, a lalangue
comporta coisas e afetos, além do que é impossível de enunciar.
O indivíduo afetado pelo inconsciente é o sujeito de um significante – um sujeito para outro significante. O significante é a diferença para outro significante. A diferença permite “extrair da lalangue, o que é do significante” (LACAN, 2008 [1972-1973], p. 153).
Para existir um sujeito é preciso que o ser falante, um indivíduo
falante, demandante, suporte um sujeito que faz hipótese sobre sua
origem. O ser falante se faz sujeito, enquanto ser significante, ao
fazer sinal, constitui um signo. Para Lacan (2008 [1972-1973], p. 153),
“o significante é um signo de um sujeito”. O sujeito é evanescente
porque ele é para outro falante, não no seu ser, mas no seu predicado. O sujeito existe na medida em que é um significante do desejo do
Outro. Disso decorre sua evanescência, do impossível de ser capturado na metonímia do desejo.
O significante é anterior à constituição do sujeito, segundo
Lacan (2005 [1962-1963]). Antes de se constituir como significante
no dizer, ele já estava lá – na lalangue. No antes da constituição do
sujeito na imagem especular, o vir a ser sujeito (infans) está no olhar
e na visão do Outro. Na afetação do seu corpo, naquilo que lhe marca, no percurso da angústia, o afeto dá o sinal do objeto a. O sujeito
entra nessa relação pela operação de ser um sujeito barrado $, sinal
de que foi afetado pela castração.
O gozo é a substância do pensamento, pois o homem pensa
com sua alma. A alma é o que pensa a propósito do corpo que é afetado e se movimenta. A linguagem, nesse sentido, tem para Lacan
(2008 [1972-1973]) uma energia que ainda não é energética, não é
ainda tomada para ser medida. O que poderia sair da linguagem
são cifras, dito assim: onde isso fala, isso goza. O inconsciente estruturado, na sua estrutura da linguagem fala, dessa forma, quando
fala é o gozo. O inconsciente, o pensamento inconsciente, tem como
substância o gozo. A alma é toda, o inconsciente abarca o todo. Esse
gozo é da alma, é tudo; de corpo (infans) para corpo (mãe), é feminino (A) e é o ponto do real.
Falar sem saber faz do eu o sujeito do verbo. O eu que fala está
assujeitado a seu verbo, a seu ato, a seu inconsciente. O eu está assujeitado a seu inconsciente, a seu desejo, a ser do Outro. Ao desejar o
desejo do Outro, perde um pedaço de si (objeto a) para ser do Outro.
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Perde sua totalidade para a busca de completar o Outro.
O sujeito do inconsciente pensa. Nessa operação, o pensamento inconsciente é estruturado no recorte do seu corpo. A linguagem
incide cortando o corpo e, nos buracos criados, se introduz criando
caminhos. Na repetição de não cessar de contornar esse buraco/asfera, na unificação imaginária destes buracos, cria um ser total na
cadeia de significantes que se ligam na busca da satisfação de um
desejo, para dar conta do sofrimento de furar o corpo. Essa é operação que resulta em um sujeito e seu resto (objeto a) deixado pela
violência da linguagem.
A linguagem, ao entrar, fura o corpo pulsional do infans que,
até então, só buscava o além do princípio do prazer. Desde Freud
(1976[1920]), sabe-se que pulsão de morte é a pulsão por excelência
que domina originalmente o aparelho psíquico até que opere o funcionamento do princípio do prazer.
A lalangue é o núcleo dos sentidos, ela é a cifra, o código para
os sentidos que estarão nos registros do imaginário e do simbólico.
Assim sendo, a lalangue é o real da língua. Sendo real, permanece
como um enigma, uma marca na escrita. Os signos linguísticos e a
própria gramática da língua servem como uma trava a esse excesso
de possibilidades de sentido. O equívoco é a lei do significante.
A forma com que o real da lalangue se inscreve no psíquico, ou
seja, como a letra passa para o discurso, passa pelo sexual. Isto é, a
libido vai se fusionar com a pulsão de morte. A pulsão vai fazer sua
representação no psíquico. Lacan (2003 [1973]), em Televisão, diz que
o ingresso no sexual, no registro psíquico, traz a mentira do significante que se inscreve como neurose, psicose ou perversão; contudo,
o real não mente, a lalangue, expressa nos equívocos, nas homofonias, nos sons, e traz a escrita do real que denuncia um excesso que
o sentido da linguagem não consegue capturar.
A violência da linguagem é da ordem da lalangue, em que não
há sentido capaz de silenciá-la. A linguagem materna traz, além dos
sentidos de sua fala, o excesso da lalangue. Um excesso da língua
materna, a mãe não sabe tudo o que diz ao infans. Ela diz algo que
não sabe de si mesmo, um real, enigmático constitucional, cifrado.
O enigma está presente na linguagem, encoberto pela mentira
do sexual, possibilitando o ser falante a se inscrever na linguagem
– onde a língua está não só nos registros do real, imaginário e simbólico, mas também na estrutura que o sujeito do inconsciente se
inscreve: neurose, psicose ou perversão.
A língua cifrada, a lalangue, está no real da estrutura, e o signo vai procurar dar conta dessa decifração. A engrenagem/estrutura
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do sujeito do inconsciente está no corpo, o sujeito não se situa no
discurso, ele desliza. O saber do inconsciente só se articula, por um
discurso. É pelo discurso que se sabe sobre o real ou, ainda, é pelo
discurso que se sabe sobre o real do corpo. O corpo da Psicanálise é
da ordem do discurso.
Estes registros, porque inscritos e escritos, são concomitantes
e também são atemporais – conforme nomeia Freud (1974[1915])
para falar do inconsciente. O saber inconsciente só se articula por
um discurso e no discurso. O corpo é materializado pelo significante,
por isso goza-se (o ser). E o significante é anterior a sua constituição:
antes de se constituir como significante, de acordo com Lacan (2005
[1962-1963]), no dizer ela já estava lá na lalangue.
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Corpo e imagem em discurso:
Doramas, representações ou fetichizações do
feminino1
Carolina Soares Bizarro
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INTRODUÇÃO

O nosso interesse pelas séries coreanas, por um lado, foi despertado a partir da curiosidade a respeito da cultura asiática. Por
outro lado, lançamos nosso olhar sobre o estranhamento/fetichização que se mostra em produções audiovisuais ao longo da história
do cinema do ocidente. Desse modo, valendo-nos da perspectiva discursiva, pretendemos apontar as diferenças sociais que envolvem as
mulheres sul-coreanas mostradas nessas séries sob uma égide ocidental.
Consideramos que a narrativa oriental transmite crenças e
tradições e, por consequência disso, marca os modos da representação de papéis de gênero. Ainda assim, provoca estranhamento a
presença de certos estereótipos ocidentais que vão se moldando e se
incorporando na cultura asiática, produzindo um efeito de “naturalização” dos papéis subservientes da mulher nessas culturas.
É importante ressaltarmos que nosso gesto de análise debruça-se sobre um movimento peculiar de contradição: não só a
in-corporação2 de uma cultura ocidental, mas também a curiosidade
sobre o “novo”, o diferente, aquilo que era tido como algo exótico,
abre as portas para a popularização desses audiovisuais no ocidente e mais especificamente, no caso de nossa pesquisa, na América
Latina. Essa proximidade com uma “nova” cultura auxilia na identi1
Trabalho apresentado em pôster durante o III SEDISC – Unisul-Unicamp – ocorrido em Palhoça, em
maio de 2017.
2
O uso do hífen deve-se a uma escolha metodológica pertinente ao projeto Corpo-Imagem (e)m discurso vinculado a linha de pesquisa Texto e Discurso do Programa de Pós Graduação em Ciências da
Linguagem da Unisul, projeto este que agrega pesquisas que tomam o corpo enquanto materialidade
significante em diferentes abordagens: expressões da cultura popular, na mídia, na moda, nas artes visuais e no cinema. Ver mais: http://linguagem.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/pesquisa/2015/
corpo-imagem-em-discurso.htm
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ficação dos diferentes papéis de gênero que estão impregnados em
culturas patriarcais.
O romance heterossexual é a parte principal dentro dessas narrativas, sempre envolvendo a mulher como “objeto” a ser conquistado ou perseguido. O amor para a cultura sul-coreana é tratado como
algo belo e sofrido, repleto de barreiras.
Não muito diferente da cultura ocidental, a mulher é tida como
alguém que precisa de um homem para salvá-la, fazê-la feliz ou completa. Com isso, vêm à família e o desejo de ser mãe, de realizar um
“bom” casamento, já incutida desde a infância.
A imagem que trazemos a seguir (Figura 1) faz referência ao
episódio final de Strong Woman Do Bong- Soon com Park Bo-young
e Park Hyung-sik.
Figura 1:

Fonte: Divulgação JTBC.

O que mais pode causar estranheza é como esses corpos estão inscritos em discursividades produzidas por um discurso paternalista oriental, cujas regras de subserviência da mulher regem a
organização daquela sociedade. Para algumas culturas, pode parecer
algo bem machista, por exemplo, a mulher ser tratada aos gritos pelo
homem ou, até mesmo, a aparência feminina influenciar no mercado
de trabalho; mas isso só traz a reflexão de o quanto nossa sociedade
ocidental não incumbiu às mulheres em tais padrões e posições.
Nas culturas patriarcais, tanto ocidentais quanto orientais, o
papel da mulher é definido e restrito: mesmo quando é inserida no
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mercado de trabalho, ela não recebe o mesmo salário e o seu trabalho não é tão valorizado quanto o do homem. A violência doméstica mata mulheres todos os dias, até mesmo em países considerados
pouco violentos, como a Coréia do Sul e o Brasil – que tem uma
das mais importantes leis contra a violência à mulher no mundo. É
preciso inferir o papel da mulher em qualquer cultura, discutir essa
violência de gênero e as representações desse modelo patriarcal.
A interpretação do feminino carrega toda a história de uma
cultura e a influência de suas tradições, apesar das diferenças culturais de cada país, de cada história. As mulheres ainda têm seu
papel definidos por uma coisa em comum em todas essas sociedades
patriarcais: o machismo.
Esta pesquisa se propõe a compreender como as representações da mulher são determinadas a partir de uma égide machista,
eurocêntrica e hegemônica, mas que, mesmo no oriente, as culturas
e tradições carregam um histórico machista que põe a mulher em
posição submissa em relação aos homens, transportando isso para
a cultura. Nosso objetivo principal é discutir o papel da mulher em
sociedades patriarcais de diferentes continentes, a partir das marcas
discursivas que se colocam nessas produção audiovisuais. No que
tange à expectação, há um efeito de naturalização do papel feminino nessas tramas, produzindo um efeito que toda a mulher precisa
ser como a protagonista dessas narrativas: jovem, bonita, feminina e
desejável aos olhos do homem forte e provedor.
PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA: DISPOSITIVO TEÓRICO –
DISPOSITIVO ANALÍTICO

A perspectiva teórico-metodológica adotada para o desenvolvimento desta pesquisa é a Análise do Discurso de linha francesa
cuja “metodologia” vai sendo construída à medida que formos estabelecendo relações entre o DA3 e esses dizeres da arte contemporânea
no material audiovisual escolhido para análise. Nosso propósito não
é dominar o sentido dos dizeres contemporâneos, mas elencar procedimentos que exponham nosso olhar “em níveis opacos na ação estratégica” (PÊCHEUX, 1997, p. 58), olhar esse, que será guiado pelas
noções teóricas que embasam este trabalho de pesquisa.
Conforme Orlandi (2007 p. 15):
A Análise do Discurso concebe a linguagem como mediação necessária entre o
homem e a realidade natural e social. Essa mediação, que é o discurso, torna pos3

DA abreviatura de Discurso Artístico (NECKEL, [2004] 2010).
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sível a permanência e a continuidade quanto o deslocamento e a transformação do
homem e da realidade em que ele vive. O trabalho simbólico do discurso está na
base da produção da existência humana.

A Análise do Discurso permite enxergar por entre discursos
existentes na sociedade e que são tomados como algo da ordem do
natural. Consideramos que o discurso não surge naturalmente do
nada, mas vem com o passar do tempo se formando e moldando o
corpo social em cada cultura, deixando sempre a mulher em uma
posição submissa.
O problema em transmitir essa posição do gênero feminino
para a sociedade é o coletivo feminino não ter espaço para criar seu
próprio discurso sem interferência dos discursos vigentes.
Orlandi (2002, p.15) afirma:
A Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, não trata
de gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso. E
a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de
correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em movimento, prática de
linguagem: como o estudo do discurso observa-se o homem falando.

Segundo Orlandi (2002, p. 36), “os processos parafrásticos são
aqueles pelos quais em todo dizer há sempre algo que se mantém.
[...] na polissemia, o que temos é deslocamento, ruptura de processos de significação. Ela joga com o equívoco”.
É por meio da análise de discursos audiovisuais tão distintos
em formato, cultura e história, que se pode comparar as relações de
gênero entre sociedades patriarcais tão distintas e ao mesmo tempo
tão semelhantes. As diferenças culturais determinam certos funcionamentos discursivos no que diz respeito aos problemas de gênero e
a história da sociedade.
Ressaltamos que trabalharemos com as múltiplas materialidades significantes que compõe essa produção audiovisual. Nessa
esteira, nos embasamos nas formulações de Lagazzi (2011, p. 401),
que nos diz:
Chamo a atenção para a formulação “materialidade significante”, sobre a qual tenho
insistido em minhas análises de documentários e filmes. Busquei, com essa formulação, reafirmar ao mesmo tempo a perspectiva materialista e o trabalho simbólico sobre o significante. Assumindo que o discurso se constitui na relação entre a
língua e a história, propus falar do discurso como a relação entre a materialidade
significante e a história para poder concernir o trabalho com as diferentes materialVoltar ao sumário
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idades e reiterar a importância de tomarmos o sentido como efeito de um trabalho
simbólico sobre a cadeia significante, na história. Materialidades prenhes de serem
significadas. Materialidade que compreendo como o modo significante pelo qual o
sentido se formula.

A estética dos personagens é muito importante, já que reflete
o grande culto à beleza na Coreia do Sul. Os personagens são realmente muito bonitos e as personagens femininas seguem um padrão de beleza muito rígido, que chega a recorrer, em muitos casos,
a cirurgias plásticas, o que é algo muito comum no país. Trazemos,
a seguir, dois enquadramentos em close que procuram mostrar esse
movimento de ocidentalização das mulheres sul-coreanas:
Figura 2:

Fonte: Divulgação MBC.
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Na imagem anterior (Figura 2), a personagem de Hwang Jungeum em She Was Pretty antes e depois do makeover.
As personagens femininas são sempre bem definidas, quase
sempre elas carregam uma “fofura” infantil (ideal feminino na Coréia
do Sul), dentro do padrão da magreza, carregado com um pouco de
sexy appeal.
Figura 3:

Fonte: Divulgação JTBC.

Na imagem anterior (Figura 3), Park Bo-young e Park Hyungsik no episódio Ridiculous Punks de Strong Woman Do Bong-Soon.
A exploração do corpo feminino não é algo exclusivo de uma
sociedade, mas os padrões a que são atribuídos divergem. A infantilização da mulher na sociedade sul-coreana é algo bem nítido nessas narrativas e influenciam na submissão da mulher quanto interesse amoroso, mãe, filha, esposa e trabalhadora.
Na imagem a seguir (Figura 4), Park Shin-hye, Lee Sung-kyung
e Moon Ji-in no segundo episódio de Doctor Crush.
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Figura 4:

Fonte: Divulgação SBS.

A naturalização da violência dentro dessas séries é algo a se
pensar, pois o que chega até outros países são descrições de romances, contribuindo, assim, para a naturalização de relacionamentos tóxicos, transportando a ideia de que o feminino tudo aguenta
por “amor”, que violências físicas e psicológicas são naturais de um
relacionamento com um homem.
Figura 5:

Fonte: Divulgação JTBC.
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Na imagem anterior (Figura 5), Ji Soo, Park Bo-young e Park
Hyung-sik no episódio That Guy´s Secret em Strong Woman Do BongSoon.
Analisando a imagem e a série, é possível identificarmos como
a mulher é elevada a certos estereótipos, tendo sua existência construída toda em volta de um homem. Mesmo que esses papéis tenham melhorado, ainda encontramos uma forte subjugação feminina
ao sexo masculino em ambas as obras, pois as criações e produções
estão majoritariamente em mãos masculinas.
Conforme Butler (2003, p. 19):
Não basta inquirir como as mulheres podem se fazer representar mais plenamente
na linguagem e na política. A crítica feminista também deve compreender como
a categoria das “mulheres”, o sujeito do feminismo, é produzida e reprimida pelas
mesmas estruturas de poder por intermédio das quais busca-se a emancipação.

A estética contemporânea oferece a possibilidade da leitura de
uma obra pela outra, então temos dois movimentos: o primeiro, conhecido por releitura, habita a paráfrase e seu funcionamento se dá
especificamente ao se percorrer a tessitura, ou seja, ao se estabelecer
filiação; o segundo se dá quando o funcionamento extrapola as fronteiras da materialidade física, ou melhor, se dá na imbricação material (histórica). O dispositivo teórico-analítico da Análise do Discurso
é aqui requerido para produzir uma compreensão do modo como
interpretamos tais materialidades, levando em consideração que
esta “é corpo (materialidade)” e, por isso, “tem seu peso na história”
(ORLANDI, 1995, p. 47).
A linguagem verbal, assim como toda e qualquer linguagem,
tem processos específicos de formulação de sentidos, pois, cada “corpo” constitui-se por condições de produção diferenciadas. Isso implica na não separação entre forma e conteúdo, ou seja, jogam nas
diferentes materialidades, diferentes significantes (forma, cores, luz,
sombra, movimento, som etc.) e a história, elementos constitutivos
um do outro. Dessa forma, a perspectiva discursiva na leitura/interpretação das diferentes materialidades e/ou produções artísticas é
capaz de dar conta produtivamente da compreensão das condições
de produção e dos deslocamentos de sentidos presentes em manifestações da estética contemporânea.
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CONCLUSÃO

Considerando as diferenças nas condições de produção do
discurso ocidental versus o discurso oriental, bem como buscando
estabelecer uma escuta às questões de gênero dessas duas culturas (tão) diferentes é que estamos iniciando um processo de análise
das produções que mostramos nesse texto. Compreendemos que
é necessário abrir uma discussão que vá além de papéis de gênero
já determinados em determinadas sociedades. Nessa perspectiva é
que nos inscrevemos na Análise do Discurso, pois tal filiação teórica
poderá contribuir para a compreensão de tais funcionamentos discursivos tão atravessados ideológica e socialmente.
É pela perspectiva discursiva que buscaremos compreender
a produção do corpo da mulher nesses produtos audiovisuais, que,
para nós, carregam as marcas da falta de participação da mulher nas
sociedades patriarcais. Tal pesquisa ainda encontra-se em sua fase
inicial de análise, fato que não nos permite um gesto mais assertivo
de considerações. É possível apenas apontar que as condições de produção desses Doramas constituem-se na e pela contradição daquilo
que determina o que é uma sociedade patriarcal oriental e do que
é uma sociedade patriarcal oriental. Resta-nos perguntar pelas determinações que são produzidas nesse processo de globalização e
de tecnologização no qual vivemos em nossa contemporaneidade e
como isso influencia o modo de ser ou se mostrar mulher hoje.
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DEFICIÊNCIA, CORPO E EQUÍVOCO:
O DISCURSO DE SUPERAÇÃO NA TELENOVELA
VIVER A VIDA
Melina de la Barrera Ayres
Universidade Federal de Santa Catarina – UNISUL
INTRODUÇÃO

As diversas concepções sobre o corpo e sobre a deficiência concebemse cultural e historicamente a partir de múltiplas relações sociais. Atualmente, a mídia é um dos elementos centrais nessas relações: ela quebra a
barreira espaço/tempo e potencializa a troca simbólica. Entre os discursos
da mídia no Brasil, os das telenovelas têm grande destaque. Ao longo dos
anos, essas produções têm se configurado como “campos de batalha simbólicos” (AYRES, 2017), debatendo questões que estão candentes em nossa
sociedade no momento de sua veiculação. Partindo desse entendimento,
este texto visa analisar o discurso construído entrono ao corpo com deficiência física, pela telenovela Viver a Vida (Manoel Carlos, Rede Globo,
2009). Esta ficção relata a história da personagem Luciana (interpretada
por Alinne Moraes), uma jovem modelo que, devido a um acidente de trânsito, torna-se tetraplégica.
O discurso dessa ficção possui dois grandes diferenciais: Primeiro, a
personagem não adquire a deficiência num contexto de castigo. Ao chegar
ao fim da trama, no “final feliz”, não se “recupera” ou deixa de ser uma pessoa com deficiência. Segundo, a história foi veiculada pouco tempo depois
da entrada em vigor da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; ratificada pelo Congresso Nacional, em julho de 2008. A Convenção
garante os direitos básicos das pessoas com deficiência em equiparação de
oportunidades aos serviços de saúde, reabilitação, educação, profissionalização, esporte, cultura e lazer. Portanto, há uma busca pelo diálogo entre a
ficção e o contexto social do qual faz parte.
Para analisar o discurso proposto pela telenovela conjugam-se a
perspectiva dos Estudos Culturais e dos Feminist Disability Studies, aplicando a etnografia de tela, uma metodologia interdisciplinar que alia as
abordagens etnográfica e cinematográfica, e:
[...] apresenta a capacidade de revelar os “espaços sociais” da televisão, a etnografia
(de tela ou de audiência) sendo assumida aqui como uma prática de trabalho de
campo, fundada em uma prática de coleta e análise de dados extensa e longa, que
permite aos pesquisadores atingirem um grau elevado de compreensão do grupo
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social ou do texto estudado, mantendo uma reflexividade (RIAL, 2004, p. 25).

Essa metodologia permite analisar o audiovisual para além do texto,
da palavra. Compreende tanto a aplicação de procedimentos da pesquisa
etnográfica (como a observação, o registro em diário de campo e o diálogo
com a teoria antropológica) quanto a utilização de instrumentos da análise
fílmica (movimentos de câmera, planos, construção de cenários, personagens, diálogos, elementos estéticos como a luz e a cor etc.) possibilitando
uma análise abrangente do audiovisual.
1 O CORPO COM DEFICIÊNCIA

O corpo é o principal mediador entre o “eu” e o “outro”. Constituído
de inúmeras características – cor, estatura, peso, sexo, idade etc. –, ele é
constantemente interpelado, “classificado”, “diferenciado” social e culturalmente.
Para as pessoas com deficiência física, o corpo é o principal marcador
da diferença (BRAH, 2006). Entre as diversas concepções sobre o corpo com
deficiência presentes na história da humanidade, a perspectiva biomédica
é a que ganha mais transcendência. Conforme Le Breton (2011), partindo
do pensamento de Descartes – que propõe a inteligibilidade mecanicista,
fazendo da Matemática a chave para compreender a natureza e o homem
–, o corpo é compreendido como uma máquina perfeita, que possui uma
estrutura estável dividida em partes, o que abre a possibilidade de estabelecer um “padrão de normalidade ou anormalidade”. Portanto, o corpo
é passível de “ajustes” que lhe permitam “funcionar” de maneira “correta”.
Assim, o saber biomédico trabalha para corrigir, normalizar, todo corpo que possui uma estrutura “limitada” ou “insuficiente”. Nesse contexto o
corpo com deficiência é um corpo “incapaz”, pois sofreu/sofre perdas, anormalidades permanentes ou transitórias, restrições ou impedimento na realização de atividades, ou limitações no cumprimento de funções consideradas “comuns” de acordo a idade, sexo e fatores socioculturais. A concepção
biomédica do corpo foi formalizada em 1980 pela Organização Mundial
da Saúde (OMS), por meio da Classificação Internacional de Deficiências,
Incapacidades e Desvantagens (CIDID). Atualmente, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), documento de
referência proposto por essa mesma organização em 2001, contempla a
perspectiva do modelo médico, contudo, há igualmente um diálogo com o
modelo social que hoje tensiona.
Esse modo de entender o corpo acarreta algumas consequências. Por
um lado, quem está “fora desse padrão de normalidade” é marginalizado
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pela sociedade. No dizer de Le Breton (2011, p. 204, tradução nossa), a partir da perspectiva médica, a pessoa com deficiência “não é nem doente,
nem saudável, nem morta, nem plenamente viva, nem fora da sociedade,
nem incluída totalmente nela”, ela é a prova da fragilidade da condição
humana. Essa concepção predominante na compreensão moderna do corpo ultrapassa a medicina e se expande em todos os âmbitos da sociedade.
Questionando essa compreensão, na década de 1970, no Reino Unido, surgiu o modelo social da deficiência e seu campo de estudos acadêmicos, os disability studies. Esse modelo parte da distinção entre lesão e
deficiência. A lesão é consequência de uma doença ou impedimento e a
deficiência é a experiência vivenciada por um corpo com lesão, em um contexto pouco sensível à variação corporal humana. Essa perspectiva deflagra
o contexto social como gerador das barreiras que produzem a experiência
da deficiência.
A partir dessa perspectiva, a deficiência não é compreendida como
uma “tragédia pessoal”, mas como uma forma de opressão social e um “estilo de vida”, legítimo dentro das possibilidades humanas e inerente ao ciclo de vida (DINIZ, 2007; OLIVER, 2009). A deficiência passa a ser compreendida como uma construção social e não como uma desigualdade natural,
derivada de uma restrição funcional ou habilidade.
O questionamento do corpo como um dado natural que antecede
a construção dos sujeitos é também pelos partilhada pelos estudos de gênero. De acordo com Ortega (2009, p. 68), “a dicotomia ‘lesão/deficiência’
é construída de maneira análoga à dicotomia ‘sexo/gênero’, sendo o primeiro um atributo biológico e o segundo, uma construção social”. Nessa
construção, as mulheres possuem “menor valor” em relação aos homens, as
pessoas com deficiência são entendidas com “menor valor” em relação as
pessoas não deficientes. Esse valor é determinado, inicialmente, pela diferença biológica, a distinção entre os “padrões das máquinas definidas pela
medicina”, mas, logo depois, construído por meio dos discursos sociais.
Esta análise se embasará, portanto, na segunda geração do campo
de disability studies, os feminist disability studies, composto principalmente
por teóricas feministas que vivem a deficiência e por teóricas que possuem
filhos e filhas com deficiência (DINIZ, 2007). Essas pesquisadoras compreendem a deficiência no diálogo com os estudos feministas e de gênero, contrapondo-se à ideia de que a supressão das barreiras eliminaria a vivência
da deficiência, uma vez que se parte da perspectiva identitária do corpo e,
também, do reconhecimento da importância da noção de interdependência como condição humana. Desse modo, a deficiência é entendida como
uma experiência coletiva, pois é no coletivo que se cria e recria seu entendimento e sua representação e, ao mesmo tempo, individual, visto que cada
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pessoa a vive de forma distinta.
2 O CORPO COM DEFICIÊNCIA EM VIVER A VIDA

Antes de avançar sobre o discurso em torno ao corpo com deficiência, proposto pela telenovela Viver a vida, se faz necessário esclarecer
algumas características gerais desse gênero de ficção. O principal objetivo
das telenovelas é o entretenimento e a busca pela audiência. Por serem
do gênero de ficção, admitem a criação de um universo que não necessariamente corresponde ao real, entretanto, recorrem à “impressão de realidade” (AUMONT, 1995) para construir seus relatos e utilizam a inevitável
relação entre ficção e realidade para ampliar o seu stock de temáticas (DOELKER, 1982).
Entretanto, apesar de a narrativa das telenovelas expressar uma
realidade fictícia, seu discurso nunca está completamente desconectado
do contexto social do qual ela também faz parte. Vale lembrar que, dentro do grande gênero telenovela, há aquelas que propositalmente buscam
criar uma ponte com o contexto de seus telespectadores e telespectadoras,
apoiando suas narrativas em acontecimentos reais, retificando e atualizando crenças e valores construídos (AYRES, 2009). Esse tipo de telenovelas
gera um vínculo de identificação muito forte com seu público, pois:
[...] estão associadas a mudanças na vida cotidiana, nos padrões de relacionamentos amorosos e familiares, provocando um processo reflexivo nos espectadores [...]
os espectadores comparam sua situação de vida ao que assistem e [...] nesse processo reforçam seus pontos de vista, analisam suas vidas pessoais, o que lhes aconteceu
antes, o que vivem naquele momento (ALMEIDA, 2003, p. 22).

Viver a vida é uma dessas telenovelas. Conforme mencionado anteriormente, a escolha de abordar a vivência da deficiência no horário nobre
teve o claro objetivo de dialogar com o contexto social brasileiro.
Ao longo do relato, diversas cenas exploram o corpo com deficiência
por meio da história de Luciana. A narrativa possui claramente três momentos: o período anterior ao acidente, o momento no qual Luciana “descobre-se” com uma deficiência e o período em que ela se reconhece como
uma pessoa com deficiência e aceita sua nova condição corpórea.
As temáticas que atravessam essa abordagem são a transformação
ocorrida no corpo e na vida de uma pessoa que adquire uma deficiência,
a mudança na rotina familiar, a necessidade de um Sistema de Suporte
(LITVAK; ENDERS, 2001), a importância do cuidado e o papel da mulher
e, fundamentalmente, da mãe nesse processo (KITTAY, 2001; 2005; 2006).
Voltar ao sumário

201

Discurso, cultura e mídia: pesquisas em rede

Uma das cenas centrais que registra o processo de adaptação da
personagem à nova condição de seu corpo se dá quando Luciana, auxiliada
por uma Terapeuta Ocupacional, aprende a utilizar extensões para se alimentar. A situação ocorre na sala de jantar da sua casa e todo o processo é
acompanhado de perto por sua mãe, Tereza, e sua irmã, Mia. Essa cena tem
claramente um objetivo didático. Mostra como vive e como se alimenta
uma pessoa tetraplégica; divulga o trabalho da Terapeuta Ocupacional e o
uso das extensões.
Figura 1 – Luciana utiliza extensões para comer.

Fonte: Viver a vida (2009-2010).

O cuidado também é uma temática recorrente no relato. Apesar de
que não se explicita verbalmente, Luciana sempre aparece acompanhada,
seja por sua família ou por alguma profissional, e suas acompanhantes são,
praticamente, todas mulheres (com exceção do namorado e do motorista).
Sua família e principalmente sua mãe está sempre pronta para acompanhá
-la e apoiá-la. Esse fato não é casual. Aqui a telenovela está dialogando com
nosso contexto social, no qual é a mulher e, principalmente a mãe, quem
se faz responsável pelo cuidado da pessoa com deficiência (KITTAY, 2006).
Juntamente a essa concepção do cuidado, a representação proposta
na cena de alimentação – e também em outras cenas – inclui a abordagem
da interdependência, noção é central para o movimento das pessoas com
deficiência e para o modelo social, visto que parte da ideia de que todas
as pessoas em algum momento precisam de cuidado, de que esta é uma
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característica da vida em sociedade, e mais, a independência não está relacionada à capacidade física de realizar atividades só e sim a poder decidir
sobre elas. Essa perspectiva marca o entendimento de que o corpo produz,
independente da presença de uma lesão.
A representação do corpo de Luciana aparece constantemente associada a toda a aparelhagem e tecnologia que a moça tem à sua disposição.
Ela conta com todo tipo de profissionais e equipamentos para poder viver
da melhor forma possível. A intersecção deficiência/classe social – se bem
contribui para a divulgação de equipamentos, profissionais e procedimentos que não necessariamente todos conhecem – acaba idealizando a vida
da pessoa com deficiência. Sem dúvida tudo parece mais fácil e simples, o
que pode levar a interpretações deturpadas do que é ser uma pessoa com
deficiência física adquirida.
Figura 2 – Tecnologias e equipamentos utilizados pela personagem.

Fonte: Viver a vida (2009-2010).

Para além de toda essa disponibilidade, ao falar-se sobre as dificuldades de um corpo que adquiriu uma deficiência, o discurso refere-se sempre às questões emocionais (os medos, as incertezas), contudo, em nenhum
momento cita-se a dor física. Em todas as cenas da telenovela, há saltos
temporais dos momentos em que a personagem necessita de ajuda. Nunca sabemos como Luciana chega ou vai embora de certos lugares, como
se veste ou desveste etc. As dificuldades com o ambiente são omitidas.
Esses saltos no tempo – aliados à ausência de dor física e ao fácil acesso
Voltar ao sumário

203

Discurso, cultura e mídia: pesquisas em rede

a equipamentos e profissionais para ajudar na reabilitação – favorecem a
idealização da vivência da deficiência e retiram a vivência da personagem
do contexto do ordinário, do cotidiano.
Por outra parte, se em certos momentos, a vivência da deficiência
foi escondida ou “não explicitada”, a lesão nunca foi ocultada. Os elementos no cenário (como os diversos equipamentos utilizados); os gestos ou
feições da personagem (como é o caso dos punhos dobrados e as mãos
fechadas); e as ações e falas, tanto de Luciana como de outros personagens,
marcam a sua presença.
Todavia, o corpo com tetraplegia mostrado em Viver a vida não
é “qualquer corpo”: é um corpo com deficiência, mas que também é normatizado. Luciana é uma jovem mulher que segue os padrões de beleza
standarizados (GARLAND-THOMPSON, 2004): magra, branca, com cabelo
castanho claro. Esses padrões de beleza reforçam-se com a profissão da
personagem: modelo. Talvez o padrão de corpo tenha sido escolhido propositalmente, como uma forma de mostrar os dois polos: primeiro um corpo
considerado pela sociedade como “perfeito”, como um modelo a ser seguido, e, num segundo momento, um corpo entendido a partir do modelo médico, como imperfeito. Por outra parte, também pode-se pensar no “padrão
de corpo” das mocinhas de telenovela. Luciana é diferente das demais: ela
é a primeira com deficiência, todavia, segue os padrões de beleza típicos de
qualquer mocinha. Esse aspecto pode ser avaliado de diferentes formas. Se,
por um lado, pode-se pensar que a abordagem da telenovela foi bastante
limitada no que diz respeito à quebra do padrão; por outro lado, pode-se
avaliar que essa é uma das primeiras personagens com deficiência mostrada como bela. A mídia em geral é uma das principais “janelas” pelas quais
se divulga o modelo a ser seguido. O culto à magreza, à juventude eterna,
ao corpo belo, saudável e perfeito são discursos repetidos à exaustão. Nesse
contexto, as pessoas com deficiência são representadas como feias, seus
corpos são aberrantes, sua aparência é rejeitada. Este entendimento não se
limita às telenovelas, pode-se pensar desde os contos infantis como A Bela
e a Fera ou O corcunda de Notre Dame, até filmes como Frankstein.
Apesar de todas as contradições e limitações das representações propostas
sobre o corpo, ao longo do relato de Viver a vida, vai se evidenciando que
o corpo de Luciana é um corpo que produz, que sente, que pensa, que pode
amar e ser amado, sentir e dar prazer, e que também é belo. Mostra-se
como a deficiência não se limita às questões físicas, mas tem relação com
o espaço, a mente, os sentimentos e as vivências. Há, portanto, um diálogo
com o modelo social da deficiência.
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3 O EQUÍVOCO: VIVER A VIDA, UM DISCURSO DE SUPERAÇÃO?

O discurso em torno ao corpo com deficiência proposto pela telenovela Viver a Vida evidencia a intenção da Rede Globo de abordar a questão de modo diferenciado. A própria escolha da temática da ficção – pouco
tempo depois de aprovada a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência – não é despretensiosa. Vale salientar que, além da narrativa embasada na ficção, em várias ocasiões, a emissora utilizou seus programas jornalísticos para falar sobre deficiência. Em mais de uma ocasião, temáticas
que estavam sendo apresentadas pela telenovela foram pautas, por exemplo, no Fantástico (programa jornalístico dominical). As matérias realizadas
sobre inclusão, sobre equipamentos e até mesmo sobre sexualidade, partiam da história da ficção e permitiam esclarecer questões que a telenovela
retratava de modo pouco aprofundado. Além disso, fomentavam o estabelecimento de relações entre a ficção e o contexto social. Desse modo, os
programas jornalísticos funcionaram “[...] como caixa de ressonância para
o debate sobre as temáticas tratadas nas telenovelas” (FADUL, 1999, p. 20).
Por outra parte, deve-se reconhecer que essa ação não é inocente. Cada vez
que a emissora realiza esse tipo abordagem está inserindo merchandising
social (MATTOS, 2004) e isto lhe rende diversos tipos de retornos, tanto no
que diz respeito à imagem institucional quanto em audiência.
De modo geral, o discurso proposto em Viver a vida a respeito do
corpo leva a entender a deficiência como uma vivência complexa. Não se
reconheceu um discurso unívoco, linear, mas um conjunto de discursos
que se adaptavam a cada contexto, a cada cena: em alguns momentos tendeu para uma perspectiva medicalizante, em outros para uma perspectiva
social, e em outros ainda apresentou a perspectiva religiosa. Em algumas
ocasiões primou o conteúdo, a abordagem da deficiência em si; em outras, o formato telenovela e o romance, ganharam destaque. Quando isso
ocorreu, a cena foi “iluminada” por uma luz romântica, e a “bela” e “frágil”
mocinha (duplamente frágil, por ser mulher e pessoa com deficiência) foi
salva pelo “Príncipe médico”.
A deficiência é um conceito que historicamente traz consigo a noção de insuficiência, entretanto, não foi isso o que se mostrou. O corpo de
Luciana não foi apresentado como sem serventia: apesar de ter uma lesão,
esse corpo é o mediador entre ela e o mundo. Um corpo vivo, que sente, se
emociona, produz. Ao abordar o corpo desse modo, o discurso se distancia
do entendimento proposto modelo médico (que negligencia o sujeito e sua
história); e se aproxima do modelo social (fundamentalmente a segunda
geração, muito influenciada pelo movimento feminista), que reivindica a
compreensão da experiência do corpo lesado e a subjetividade da experiVoltar ao sumário
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ência de viver com deficiência.
A decisão sobre as ações a serem realizadas é um aspecto importante no discurso sobre o corpo com deficiência física nessa ficção. Luciana
sempre definia as ações: aceitava utilizar as extensões, solicitava auxílio,
escolhia o que ia fazer e quando o faria. Esse é um aspecto muito relevante
para o movimento das pessoas com deficiência, visto que defendem que a
independência está ligada ao controle que elas têm sobre suas vidas e não
a quão longe podem chegar (PALACIOS, 2008).
Um dos grandes diferenciais do discurso apresentado por essa telenovela está no fato de que não se centrou na “melhoria” de Luciana. A
deficiência não foi apresentada como uma punição, mas como uma mudança identitária e esse tipo de abordagem certamente marca a história da
teledramaturgia brasileira.
Não obstante, contatou-se um “jogo de tensão” na construção da
imagem do corpo com deficiência. Se, por um lado, em algumas cenas se
expôs a dificuldade ou a barreira (seja ela arquitetônica ou emocional, já
que a dor física nunca aparece); por outro, nas cenas em que a lesão foi
mostrada, a vivência da deficiência (o encontro do corpo lesado com o ambiente) ficou invisível, ao recorrer a recursos como os saltos no tempo do
relato. Além disso, o que caracterizou a adaptação de Luciana foi a perseverança, e esse pode ter sido o grande equívoco da ficção, pois marca um
discurso ligado à superação. Nesse caso, Luciana deixa de ser a vítima de
uma tragédia pessoal e passa a ser uma heroína.
Desse modo, o discurso tende de um estereótipo para outro. Como
bem alertam Diniz e Barbosa (2010), o discurso de superação é ambíguo,
pois ao mesmo tempo em que reconhece as potencialidades de um corpo
lesado, espetaculariza a diversidade. Ao mesmo tempo em que se vislumbra um “aspecto libertador de reconhecimento da importância do corpo
com lesão, existe também o aspecto excessivamente opressor nessa expectativa constante de superação de si e do ideal de normalidade” (BARBOSA;
DINIZ, 2010, p. 210). Essa é outra questão da abordagem de Viver a vida
que denota a complexidade da vivência da deficiência e de como as limitações sociais impostas não se encontram somente no campo físico, no
ambiente, mas também no campo discursivo.
Finalmente, não é possível dizer que a telenovela se apoiou em uma
única concepção sobre o corpo. Há momentos em que a noção do corpo
“máquina”, típico do modelo médico, está presente, há outros em que prevalece uma noção mais abrangente do corpo como mediador entre a pessoa e seu entorno. É evidente a tensão entre a concepção médica e social da
deficiência no que diz respeito ao corpo. O discurso, assim como um pêndulo, tende, constantemente, entre uma e outra perspectiva, evidenciando
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as contradições e os paradoxos da forma como a deficiência é construída e
compreendida por nossa sociedade nos dias de hoje.
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O RESTO É VOZ: VALÈRE NOVARINA NO LIMIAR
DO TEATRO E DA PSICANÁLISE
Mário César Coelho Gomes
Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL
Inserida no oceano de possibilidades que caracteriza o zeitgest1 do
chamado teatro contemporâneo, a polifônica dramaturgia de Valère Novarina evoca uma escuta atenta sob seus diversos aspectos. Sem dúvida, o
que salta aos olhos e ouvidos de leitores e espectadores iniciantes no contato com sua obra é o protagonismo que linguagem e palavra ocupam em
seu teatro. Tal característica faz com que a voz do autor ressoe como um
potente bramido no horizonte cênico, invocando a plateia a relacionar-se
corporalmente com sua obra.
Essa vibração vocálica, que é o sopro de vida do teatro de Novarina,
atravessa a experiência psicanalítica desde os seus primórdios. A instituição da Associação Livre na clínica freudiana tem relação, por exemplo, com
o clamor da paciente Emmy von N. para que sua voz fosse escutada sem
interferências por parte do analista. Contudo, é nos idos da década de 1960
que outro psicanalista, o francês Jacques Lacan, alça a voz ao estatuto de
objeto pulsional ao lado dos objetos anal, oral e do olhar.
Com este ensaio abre-se a expectativa de colocar em diálogo Teatro e
Psicanálise como saberes atravessados pela voz a partir das especificidades
de cada um. Num primeiro momento, explora como a voz que se presentifica no teatro novariano. Em seguida, debate a voz como Objeto a na experiência psicanalítica a partir do circuito da Pulsão Invocante. Para concluir,
partindo do conceito de gozo e do entendimento acerca da lalangue, presentes na obra lacaniana, articulam-se aproximações com as proposições
de Valère Novarina.
1 O TEATRO VOCIFERANTE DE NOVARINA

Se o teatro de Jerzy Grotowski2 é pobre, o de Valère Novarina é miTermo alemão que encerra em si as noções de tempo (Zeit) e espírito (Geist), formulando uma expressão que pode então ser entendida como “espírito do tempo”. Esta noção é empreendida pelo filósofo
alemão George Wilhelm Friedrich Hegel em sua obra de 1837, Filosofia da História. Para Hegel a História liga-se ao Espírito do Tempo de modo que este compreende “sempre um determinado modo de ser,
um determinado caráter, que invade todas as diversas partes e se manifesta tanto nas formas políticas
como nas demais formas culturais, fundindo num todo as várias partes” (HEGEL, 1983, p.362). Assim,
para o autor alemão a Ideia e a História estão intimamente ligadas. Logo, um artista do século XX
como Valère Novarina poderá empreender obras de arte que sejam, apenas e tão somente, a expressão
de seu tempo.
2
Jerzy Grotowski (1933-1999) foi um encenador polonês reconhecido pela releitura do método das
1
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serável. O encenador polonês almejou um teatro despojado de apetrechos
e acessórios que provocassem ruídos ilusórios no encontro entre atores e
público. Para Novarina, mesmo essa experiência parece intangível. Seus escritos e tentativas dramatúrgicas expõem de modo visceral na contemporaneidade toda a pobreza de experiência vislumbrada por Walter Benjamin
([1933] 1987) a partir da Primeira Guerra Mundial.
O fim da experiência foi assinalado pelo filósofo alemão a partir da
percepção sobre os soldados sobreviventes que marcavam no real do corpo suas cicatrizes linguageiras de batalha ao voltarem para casa silentes.
“Mais pobres em experiências comunicáveis, e não mais ricos. Os livros
de guerra que inundaram o mercado literário nos dez anos seguintes não
continham experiências transmissíveis de boca em boca” (BENJAMIN,
[1933]1987, p.115)
Esse fim de linguagem que transborda na arte por meio da obra de
artistas das mais diversas vertentes, encontra em Novarina uma via esburacada em direção ao teatro. Tremblay (2008 apud ZULUAGA, 2014) cita
duas distintas fases na poética teatral novariana. A primeira denominada
Teatro dos Ouvidos e a segunda, Teatro das Palavras. Se, na fase inicial, a
participação do espectador era instigada através de provocações rítmicas
nos textos, na seguinte, é a palavra que toma o protagonismo, sendo o público atravessado por ela, como um grande território de passagem.
Ainda assim, o que sobra dessa palavra é uma voz impessoal do autor, que funciona como um mero emissor de uma manifestação vocálica. O
ator é um receptáculo dessa voz autoral, uma über-marionette – consonante às aspirações do encenador inglês Edward Gordon Craig. Já o público
– habitante desse grande território passageiro – é esburacado por essas
vozes, cavado, chamado por uma fala que é “um buraco no mundo e nossa
boca uma espécie de pedido de ar que cava um vazio – e uma reviravolta
na criação” (NOVARINA, 2002, p. 11).
Lançando o teatro no registro do Real, a cena novariana não prescinde de personagens. Não há seres ficcionais em suas obras. O que salta no
contato com a escrita desse autor é a sensação de estar sendo lancinado
apenas por uma alteridade. Sob vários aspectos, “o eu no teatro do Novarina é um eu vazado, atravessado por música, vazio, afeto, falta. O eu falta no
teatro de Novarina” (KFOURI, 2011, p. 47, grifos da autora). Não há atores,
nem atuação (quiçá atualizações). Nem personagens, autor, texto dramático ou público. Só uma voz que resta dessa equação complexa e inexata. Voz
ações físicas empreendido pelo diretor russo Constantin Stanislavski na obra Em busca de um teatro
pobre (1971), por exemplo, e em espetáculos como Akropolis, O Príncipe Constante e Apocalypsis Cum
Figuris. Nas últimas décadas de sua vida, deixou de produzir espetáculos teatrais e partiu em busca da
reconexão do teatro com uma perspectiva ritualística a partir da noção da “arte como veículo”, termo
cunhado por outro encenador inglês, Peter Brook, e ainda aproximações com a Psicologia Analítica de
Carl G. Jung.
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restante de um não-eu que chama, invoca.
Ao legar à voz e à palavra o protagonismo em seu teatro, Novarina
marca um retorno às origens dessa arte. No lugar do eu imaginarizado
como personagem, o autor deixa um buraco que, se por um lado nunca
será tamponado por racionalizações, por outro é o próprio orifício bucal a
ressonar a verborreia novariana. Nessa direção, em sua dramaturgia, o ator
volta a ser o suporte para que algo soe através dele, volta a tornar-se persona. Sallas (2016) retoma a etimologia dessa palavra e lembra que ela liga-se
ao termo etrusco phersu – uma figura mascarada que provavelmente integrava rituais de passagem e ligados à morte, daí ser recorrente encontrá-lo
retratado como um dançarino em túmulos da região da Tarquinia, região
central da atual Itália, onde se situa a capital Roma.
Para os povos etruscos, a utilização das máscaras era realizada somente por aqueles que não eram escravos, uma insígnia de liberdade que
identificava a qual clã determinada pessoa pertencia. Assim, utilizar uma
máscara equivalia a mostrar-se indivíduo de direitos perante a sociedade, logo, pessoa. A representação do que é ser pessoa passa então para os
etruscos por portar uma máscara e influencia a cultura romana subsequente. Ao passo que a máscara é algo externo e móbil que se acopla a face, há
neste ponto que se refletir que para esses povos, o eu é revelado por uma
exterioridade imaginária que camufla o aspecto real do corpo.
Freud (1996[c]), em seu ensaio de 1919 Das Unheimlich, trata da feição familiar presente naquilo que nos inquieta, causa estranheza, é externo, e diz “que ambos os rumos conduzem ao mesmo resultado: o estranho
é aquela categoria do assustador que remete ao que é conhecido, de velho,
e há muito familiar” (FREUD, 1919, p.139). A máscara, por onde o eu soa
através de suas ações, torna-nos personagem num jogo entre velar e desvelar. A máscara não esconde, revela. Assim o faz por meio da amplificação e
ressoar de uma voz que evanescente sobressai-se frente à imagem estática
que representa. É na voz que resistem os resíduos do eu da persona. Talvez
aqui encontra-se uma importante pista da relação que Novarina propõe ao
reestabelecer a verticalidade da voz em suas criações.
Indícios dessa voz primeira, da per son agem no teatro, já habitava o
percurso de outro criador francês, Antonin Artaud. Na proposição teatral
que apresenta em O teatro de Séraphin, Artaud (1986, p. 170) já vociferava
que “o barulho está ligado ao teatro”. Não por acaso, esse artista é uma
das principais influências nas concepções teatrais de Novarina. Conta o
dramaturgo que, ainda na época estudantil, passara um ano debruçado
sobre a obra de Artaud durante a escrita de um trabalho universitário e
chegou a dizer que “às vezes eu penso que todo o terreno que cavo talvez
esteja contido entre essas duas frases, uma das quais é de Artaud, e a outra
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de São Paulo. Artaud: ‘Toda verdadeira linguagem é incompreensível’ e São
Paulo: ‘Nada é sem linguagem’” (NOVARINA, 2011, p. 17). Essa incompreensibilidade aparece em Artaud como um grito. Grito que todo ator deveria
acessar para fazer mover algo no espectador.
E isso será bem perto de um grande grito, de uma fonte de voz humana, uma única
e isolada voz humana, como um guerreiro que não tenha mais exército. Para descrever o grito com que sonhei, para descrevê-lo com palavras vivas, com as palavras
apropriadas e para, boca a boca e respiração contra respiração, fazê-lo passar não
para o ouvido, mas para o peito do espectador. Entre a personagem que se agita em
mim quando, ator, avanço em cena e aquela que sou quando avanço na realidade,
há uma diferença de grau, sem dúvida, mas em benefício da realidade teatral (ARTAUD, 1984, p. 171).

Se as pretensões almejadas por Artaud no campo teatral não alcançaram concretude em sua vida – muito em razão de sua conturbada trajetória pessoal –, certamente elas influenciam os acontecimentos cênicos
contemporâneos. Lehmann (2007) aponta que, no atual panorama do teatro pós-dramático, os criadores retiram o predomínio do sentido da palavra
em cena, privilegiando a voz em seu aspecto real, ou seja, destituída de
significado. Segundo o teórico alemão, “trata-se aqui de uma audioanálise
do inconsciente teatral: por trás das palavras, o grito do corpo; por trás dos
sujeitos, os significantes vocais em que eles se apoiam” (LEHMANN, 2007,
p. 258).
Ao desbravar a senda cindida por Artaud fincando os dois pés na
contemporaneidade, Novarina estabelece em suas criações uma religação
entre voz e corpo, teatro e ritual, ator e persona. Se as últimas palavras
proferidas por Hamlet – como um sopro em direção à Horácio na peça
homônima do bardo inglês William Shakespeare – são “o resto é silêncio”3,
na obra de Novarina permanece a sensação de que as alegorias por ele
concebidas como uma grande coralidade polifônica, dissessem, ainda que
sem palavras, “o resto é voz”.
2 A VOZ COMO OBJETO A EM LACAN

Para compreender como a voz se constitui como resto e como este
se produz quando da constituição do sujeito, pode-se ainda caminhar por
entre as marcas deixadas pelos restos mortais etruscos. Uma das tumbas
que portam algumas das mais difundidas figuras de Phersu naquela região
é conhecida como Túmulo dos Desejos. Localiza-se na Necrópole de Monterozzi, na já supracitada região. Nessa tumba é possível avistar numa das
3

SHAKESPEARE, W. Hamlet. Tradução de Millôr Fernandes. Porto Alegre: L&PM, 1997.
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paredes (situada à direita da estrutura) que a compõe um grande mural
onde vê-se Phersu. Na ilustração, o mascarado encontra-se representando
a deidade Charun que, para os etruscos, conduzia os espíritos para Aita
– equivalente ao deus grego Hades, governante do mundo dos mortos.
Phersu está segurando uma corda presa à coleira de um cão preto. Contase que, a cada vez que Phersu puxa a corda, um prego preso à coleira do
animal o castiga, enfurecendo-o e fazendo com que o cão ataque a figura
humana condenada ao submundo. Esta possui os olhos vendados e – ferida
– retorce-se com uma espécie de tacape na mão direita.
Figura 1: Phersu representando o demônio Charun
(primeiro à esquerda) é retratado no Túmulo

Fonte: <https://sites.google.com/site/phersuminiatures/_/rsrc/1226922512229/galleries/
the-etruscan-phersu/PHERSU.JPG?height=411&width=712 >. Acesso em: 04 jun. 2017.

Na Bíblia cristã, há uma passagem no velho testamento que remete
a outro Túmulo dos Desejos. O Livro dos Números traz, no trecho da peregrinação do Êxodo que compreende o caminho do povo de Israel entre o
deserto do Sinai e o de Cades, a passagem das codornizes. Nesse ponto da
caminhada, conta-se que o povo sentia saudades da comida do Egito e não
se contentava com o maná enviado por Deus. Após eventos de rebeldia por
parte do povo, nessa passagem, conta-se que Deus envia uma revoada de
codornizes para saciar a fome dos que lá estavam. Porém, enquanto as pessoas ainda se refestelavam com carne entre os dentes, Deus envia uma peste como castigo por terem aqueles não se contentado em saciar-se com o
alimento que lhes fora designado e desejarem alimentar-se de outra carne.
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Nesse livro – capítulo 11, versículo 34 –, conta-se que “deram aquele lugar
o nome de Quibrote-Hataavá, Sepulcros da Gula, porque ali foi sepultado
o povo dominado pela gula”. É importante frisar que as traduções diferem
sobre o termo em hebraico e, em algumas, ao invés de Sepulcros da Gula,
lê-se Túmulo dos Desejos.
O que importa tanto no caso da mitologia etrusca quanto da cristã é localizar o lugar da angústia, do gozo e do desejo, vistas sob a ótica
psicanalítica. Em seu Seminário 10, Jacques Lacan situa entre esses três
patamares os tempos da operação de constituição sujeito. Diz o psicanalista, em 13 de março de 1963, que: “é nessa disposição de patamares que
avançarei hoje, para lhes mostrar a função – não mediadora, mas mediana
– da angústia entre o gozo e o desejo” (LACAN, [1963] 2004, p. 192). Para o
analista francês, a angústia que desponta no registro imaginário tem raízes
no real da subjetivação. Num tempo anterior a essa operação, haveria um
sujeito do gozo (S), não-barrado e que ainda suporia o gozo do 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
(Ⱥ) 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 adverte Lacan, “o gozo não conhece o Outro senão através deste resto, a” (LACAN, [1963] 2004, p. 192).
Retomando as mitologias antes expostas, pode-se estabelecer certa analogia delas com o saber psicanalítico. No caso do mural etrusco, é
possível imaginar a cena como uma representação da angústia. Haveria
algo de real presente neste Outro não-barrado representado por Phersu (a
deidade Charun) que goza fazendo de todos os presentes na cena objetos
de seu desejo. O cão ferido também esburaca o corpo do terceiro elemento
da cena, entregue ao desejo do Outro. A angústia é o laço vermelho que
sai das mãos do patamar real da cena e atinge o imaginário. Também no
caso bíblico analogia semelhante ocorre. Lá, o Deus incisivo do velho testamento é o representante do real em pleno gozo, a peste sua via simbólica,
lançando então o povo israelita na angústia. Desta feita, é possível concluir
que há uma relação tri-implicada entre gozo, desejo e angústia pois como
relata Lacan “a angústia, portanto, é um termo intermediário entre o gozo e
o desejo, uma vez que é depois de superada a angústia, e fundamentado no
tempo da angústia, que o desejo se constitui” (LACAN, [1963] 2004, p. 193).
Freud (1996b) já relatava dentro da conformação de sua segunda
tópica que o eu é constantemente açoitado por três instâncias que o pressionam conduzindo-o à angústia, traduzida inicialmente como ansiedade,
mas que provém do termo alemão Angst. Eis o que relata o psicanalista:
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Seus três tirânicos senhores são o mundo externo, o superego e o id. Quando acompanhamos os esforços do ego para satisfazê-los simultaneamente – ou antes, para
obedecer-lhes simultaneamente –, não podemos nos arrepender por têrmo-lo personificado ou por têrmo-lo erigido em um organismo separado. Ele se sente cercado
por três lados, ameaçado por três tipos de perigo, aos quais reage, quando duramente pressionado, gerando ansiedade. [...] Se o ego é obrigado a admitir sua fraqueza, ele irrompe em ansiedade – ansiedade realística referente ao mundo externo,
ansiedade moral referente ao superego e ansiedade neurótica referente à força das
paixões do id (FREUD, 1996[b], p. 54).

Para Lacan ([1964] 1985), o fantasma se posiciona em suas diferentes
relações com o Objeto a justamente numa tentativa de “significantização”
deste, condição a qual o pequeno objeto a sempre resiste, permanecendo
em sua função de metaforizar o sujeito do gozo. Retornando à concepção lacaniana acerca do objeto pulsional, 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 significantes enquanto representantes
simbólicos na fala ou palavra. É a voz do infans (aquele que não tem acesso
à fala) e que é perdida para que só então este emerja enquanto fala-ser.
A 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. Através da queda da voz, enquanto Objeto a, surge a possibilidade de emergência da fala, enquanto
vetor 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
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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, 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 intrapsíquico 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 ela. 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 que faz com que
a voz torne-se um dejeto do corpo, um resto, permitindo a constituição
subjetiva.
3 GOZO, LALANGUE E A CAVATINA ENCENADA

São várias as possibilidades de se colocar em diálogo o teatro de
Valère Novarina e o saber psicanalítico. Para não ficar num mero exercício
de comparação, aborda-se aqui essa possibilidade a partir da voz enquanto
esse objeto que põe em evidência o sujeito. O dramaturgo francês é enfático ao mencionar que “você atira uma palavra, ou você quebra uma palavra
e isso vai produzir um homem” (NOVARINA, 2011, p. 23).
Essa produção do humano a que se refere Novarina liga-se também
à ideia do espectador poeta pretendido pelo autor em seu teatro. Para ele,
há um fazer do espectador no ato do espetáculo ainda que fique numa
posição silente ou de contemplação do fenômeno teatral. Haveria nesse
momento um profundo trabalho por parte de quem assiste ao espetáculo.
O teatro de Novarina invoca, a partir da voz endereçada à plateia, o nascimento de um espect(ator).
Produto de seu tempo, o autor se liga ao atual momento do teatro
que procura tatear seu lugar entre a TV, o Cinema e as novas mídias. Às
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perguntas “porque ir ao teatro?” e “porque praticar teatro?”, Novarina não
hesita em mencionar que somos seres movidos pelo conhecimento. “Eu sou
movido pela pulsão logoscópica”, afirma em uma conferência proferida no
Rio de Janeiro em 2009. Um saber que se constitui nos corpos em relação. O
ator que entrega seu corpo/voz, sua carne, respiração, memória, músculos
e emoções quer saber-se potente em sua faculdade de poder se experimentar outro no palco e aí, paradoxalmente, se descobre impotente pois
“está preso num caminho estreito, de onde não dá pra ver o território todo”
(NOVARINA, 2011, p. 27). O espectador quer conhecer outros mundos, estórias e seres ficcionais tendo como brinde a capacidade de sair da sala de
espetáculos ainda mais intelectualizado. Porém, em Novarina, tanto atores
quanto espectadores são atingidos apenas por uma onda linguageira que
deixa apenas a lama da falta no espaço cênico, lançando ambos no vazio e,
consequentemente, no gozo da linguagem.
A partir da relação entre o furo da estrutura inconsciente e o gozo
por ele gerado, pode-se tocar em outro ponto importante da obra novariana: para o dramaturgo, a fala cava a língua, esburacando-a, como se a
linguagem fosse uma terra de passagem onde quanto mais falamos menos
sabemos do que se fala. Cada emissão vocálica marca uma ponta de real
inapreensível em nossa própria boca, mas que também atravessa o Outro
com a inscrição da falta.
Há um chamado, um golpe dado por qualquer palavra, por menor que seja. Cada
palavra divide um pedaço do real na tua boca. Aqui é um lugar, na tua boca, onde
há esquartejamento do homem pelo espaço e onde escutamos aparecer o vazio, o
espaço vir bater. Ouve-se um sopro. O real respira. No pensamento, uma fonte de
ar está aberta: um nascimento de espaço aparece entre as palavras. A língua está
em fuga, em evasão, em caracol, perseguida, perseguidora, expulsa e abrindo. É algo
que cava: uma cavatina; aparece então pra nós, estrangeiro e diante de nós, nosso
corpo mais próximo: a linguagem. Nossa carne mental, nosso sangue (NOVARINA,
2002, p. 12).

Para além desse lugar do furo enquanto condição para que algo exista, como já acenava Lacan ([1964] 1985), há também em Novarina uma dimensão carnal desse furo no próprio ofício do ator. Em sua Carta aos atores,
almeja atores vaginados que falem com todos os orifícios do corpo e atinjam o público a partir de uma posição feminina em cena. Essa dimensão
sexual do teatro novariano também é permeada pela noção da linguagem
enquanto zona erógena tão cara ao autor. Para gozar na linguagem é preciso ser furado pela mesma pois “se pensarmos nos gozos locais, seu lugar
no inconsciente será o de um furo bordejado por um limite, imagem que
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corresponde exatamente ao furo dos orifícios erógenos do corpo” (NASIO,
1993, p. 34).
A linguagem erotizada em Novarina faz semblante à proposição lacaniana ao versar que “o inconsciente está estruturado como uma linguagem”. Uma linguagem que não é a linguagem, isto é, que se pretenda ser
toda a linguagem, nem mesmo a linguesteria, objeto de estudo dos linguistas. Uma linguagem específica e que remete ao timbre originário, àquela
voz do primeiro tempo da subjetivação inconsciente e que Lacan denomina
lalangue.
Se a linguagem é feita de lalangue é porque esta faz a roda dos significantes girar, ensejando justamente a estruturação do inconsciente como
uma linguagem, permitindo a subjetivação e produzindo efeitos que reverberam na experiência analítica. Na passagem de Valère Novarina pelo
Rio de Janeiro, pode-se observar que o dramaturgo conhece esse conceito
da obra lacaniana pois, ao contar a anedota sobre sua mãe que cantava ao
piano uma canção em uma língua que não era a sua, chama atenção sobre
a presença de uma “língua materna incompreensível”. O que parece fazer
menção à ideia de Lacan sobre essa língua originária que soa ao mesmo
tempo estranha e familiar.
Mais importante do que fazer torções teóricas para aproximar forçosamente os dois autores, importa tanto para o teatro quanto para a Psicanálise que esta lalangue produza seus efeitos nas cenas teatral e analítica.
Efeitos esses carregados pelas sobras vocálicas que restam da operação de
constituição do sujeito do inconsciente. Resto de voz com que se faz Psicanálise nas pausas, pigarreios, sussurros, gagueira ou mesmo afonia dos
analisantes. Resto de voz que também produz efeitos no teatro de Novarina ao invocar os espect(atores) a partir do aparente non sense de sua obra.
O que se ouve em Novarina é o texto pulsátil, pulsionante, pulsional. São traçados
d’alíngua, pontuados pela respiração da palavra, provocando a contorção dos corpos. É alíngua a que respira através dos corpos, assim ela se encarna. Pois não é o
campo visível o que se dá a ouvir, é o outro corpo, o dos esfíncteres e órgãos, o da
circulação, o da respiração (VIDAL, 2011, p. 149).

Por fim, é preciso lembrar que a voz aqui posta em debate do teatro
novariano é uma voz também lida e não apenas a que se ouve nos palcos
quando da efemeridade do ato cênico. A voz de um autor que é obtida a
partir de uma dimensão gráfica, mas que produz efeitos no real do corpo.
Como explicita Vivés (2012, p. 48), “a voz necessita menos de uma boca do
que de um corpo”. De fato, em Novarina essa voz, que não compete apenas
ao registro sonoro, também invoca o leitor-ouvinte à sede por saber a partir
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do sopro que flui a cada respiração de sua obra.
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INTRODUÇÃO

A paixão por anedotas e chistes judaicos levou Sigmund Freud
(1856-1939), o pai da Psicanálise, a colecioná-los durante sua vida, a usá
-los para zombar de si e das realidades sombrias do seu tempo, bem como
para estabelecer relações entre os mecanismos dos chistes, dos sonhos e as
modalidades do riso. A partir dos estudos de Freud e, posteriormente, das
releituras de Jacques Lacan (1901-1981), os sonhos e os chistes passaram a
ser pensados como expressões do inconsciente:
Enquanto o sonho é a expressão da realização de um desejo e de uma evitação do
desprazer, que leva a uma regressão para o pensamento em imagens, o chiste é
produto de prazer. Se recorre aos mecanismos de condensação e deslocamento, caracteriza-se, antes de mais nada, pelo exercício da função lúdica da linguagem, cujo
primeiro estádio seria a brincadeira infantil e o segundo, o gracejo (ROUDINESCO;
PLON, 1998, p. 113).

Segundo Roudinesco e Plon (1998), Freud coloca a condensação –
ideia do pensamento inconsciente que desemboca em determinada imagem do conteúdo manifesto consciente – como interventora de uma das
técnicas de produção dos chistes, passível de substituição de uma palavra
por outra. Lacan (1999) interpreta os chistes na esfera da teoria do significante, identificando a condensação como metáfora.
Para Freud (1996), os chistes são formados no inconsciente. Para
compor sua teorização, o autor adentrou em estudos e em áreas que, em
um primeiro momento, não pareciam ter relações com os estudos da Psicanálise. Goldenberg (2006, p. 11) atesta o motivo dessa empreitada realizada
por Freud:
Preocupado em não ver a teoria psicanalítica reduzida a um mero ramo da medicina, Freud sempre se esforçou em alargar o campo de competência da sua desco-
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berta. Ao mesmo tempo em que se ocupava dos alicerces teóricos e da clínica específica, jamais deixou de escrever textos, artigos ou livros que iam além do campo
psicanalítico: desde a análise da Gradiva, de Jensen, até o “romance histórico” sobre
Moisés, passando pelo ensaio sobre Leonardo da Vinci. Eles tiveram dois objetivos:
tratar de algum problema específico da própria psicanálise e demonstrar seu alcance, maior do que o de simples instrumento da caixa de ferramentas do psiquiatra.

A seguir, apresentaremos o dispositivo teórico-metodológico deste trabalho: os estudos de Freud (1996) e de Lacan (1999) sobre os chistes – quando versam acerca dos conceitos psicanalíticos de recalcamento
(FREUD, 2004) e de cadeia significante (LACAN, 1999), por exemplo – e os
conceitos da Análise do Discurso, como o de Formação Imaginária (PÊCHEUX, 2010 [1969]), equívoco e corpo discursivo (FERREIRA, 1994; 2011).
1 DISPOSITIVO TEÓRICO-METODOLÓGICO

Na obra Os chistes e a sua relação com o inconsciente, Freud
(1996) faz um estudo pormenorizado dos chistes, partindo de estudos anteriores de escritores famosos que trataram sobre o tema. Na teorização
sobre os chistes, ele trata analiticamente a respeito dos seus propósitos e
da sua técnica; sinteticamente, do mecanismo do prazer, da psicogênese
e dos motivos em seus determinantes subjetivos; por fim, teoricamente,
trata da relação dos chistes com os sonhos e o inconsciente, bem como das
espécies do cômico.
Freud (1996, p.157) não subestima os trabalhos anteriores de estudiosos sobre os chistes, no entanto ele lança um novo olhar sobre o tema:
“De fato, a condensação, o deslocamento e a representação indireta não
foram considerados por qualquer outro autor como explicativas das formas
de expressão dos chistes”. O autor dispôs, ainda, sobre o conhecimento da
elaboração onírica nas suas investigações.
Freud (1996, p. 26) atribui grande importância à forma verbal dos
chistes pelo fato de que, quando ela é “substituída por qualquer outra coisa, o caráter e o efeito do chiste desaparecem”. Como exemplo, ele apresenta um chiste construído a partir de uma palavra composta, o neologismo
familionário, derivada das palavras “familiar” e “milionário”. Essa condensação acompanhada pela formação de um substituto não teria o mesmo
efeito de riso no ouvinte se as palavras fossem explicitadas separadamente.
Tanto Freud (1996) como Lacan (1999) consideram que a redução do dito
provoca o riso no chiste, que esse feito não seria o mesmo se a forma de
explicitação fosse estruturada numa multidão de palavras ditas.
O nonsense (não sentido) é uma fórmula difundida, tanto no pensaVoltar ao sumário

223

Discurso, cultura e mídia: pesquisas em rede

mento freudiano como no lacaniano, nos estudos sobre os chistes. Ela é a
causa do impacto inicial causado pelos chistes, mas que revela, posteriormente, que algo difícil de definir, um sentido secreto, os constitui. Lacan
(1999, p. 60) coloca ainda, em outra perspectiva, que:
A passagem do sentido é aberta pelo nonsense que nesse instante nos aturde e nos
sidera. Isso talvez esteja mais próximo do mecanismo, e Freud seguramente se inclina a lhe conceder mais propriedades, é que o nonsense tem o papel de nos enganar
por um instante, tempo suficiente para que um sentido até então despercebido nos
atinja através da captação do chiste. Esse sentido passa muito depressa, é fugidio,
é um sentido em lampejo, da mesma natureza da sideração que nos reteve por um
prevê instante no nonsense.

Já no terreno da Análise do discurso, para entender o funcionamento
de chistes, dos jogos de linguagem, das ambiguidades lexicais e sintáticas,
da ambivalência, da vaguidade, dos duplos sentidos, Ferreira (1994) chama
a atenção para a distinção feita por Orlandi (1995) entre forma abstrata,
que é da ordem dos efeitos de literalidade e da transparência, e forma material, que é da ordem dos equívocos e da opacidade:
A noção de forma material evita que se oponha simplesmente língua e Discurso,
como costuma ocorrer na linguística com a dicotomia Língua e Fala. A forma material considera Língua e Discurso não como par opositivo, e sim como par mutuamente constitutivo, do qual fazem parte, simultânea e integralmente, o linguístico e
o histórico (FERREIRA, 1994, p. 81).

Já em outra aventura teórica, Ferreira (2011) parte para uma investigação sobre o corpo como ente teórico e metodológico, aventura teórica
que se abre para outras áreas de saber. A autora decide circunscrever o
corpo no enfoque discursivo – por ela considerado preferencial pelo fato
de ser do aparato da Análise do Discurso de linha francesa a qual ela utiliza – e no enfoque psicanalítico, por este associar-se ao discursivo e ser
impossível “falar-se de um sem remeter ao outro” (FERREIRA, 2011, p. 100).
Além disso, no quadro epistemológico da Análise do Discurso, a noção de
sujeito está relacionada às noções de inconsciente e ideologia. Essa autora
recorre ainda ao enfoque antropológico por meio da visualização da “forma
de inscrição do sujeito no mundo que se dá por intermédio do corpo” (FERREIRA, 2011, p. 101) e esse corpo é examinado sob a perspectiva da cultura.
Nosso propósito, portanto, de trabalhar o corpo como estrutura discursiva – entre
o sujeito e a língua – vai considerar que o mesmo, como materialidade discursiva,
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encontra na língua a sua forma de simbolizar e, assim, falar do sujeito. Ainda que
isso não seja sempre possível, já que as palavras sempre faltam e o sujeito não chega
nunca a se mostrar inteiro. Portanto, para falar do corpo desse lugar de entremeio, é
preciso levar em conta que tudo não se diz, todo não se é... (FERREIRA, 2011, p. 99).

E, nessas trilhas teórico-metodológicas, atentamos ao que é da ordem do fugidio, do lampejar de sentidos, da volatilidade do repentino para
questionar os sentidos postos como evidentes no que é tomado como da
ordem do trocadilho e do riso. Concatenamos, também, de forma lacaniana, “a uma concepção estrutural da subjetividade, segundo a qual o sujeito
está, antes de tudo, imerso na linguagem, ou seja, numa função simbólica
que o determina à sua revelia” (ROUDINESCO, 2011, p. 32).
2 ANÁLISE

As análises que seguem são de chistes relativos a fatos apresentados
a sujeitos que se dizem gagos, como exemplo de que não existem sujeitos
com 100% de fluência na fala. Anteriormente, esses dizeres nos soavam
como trocadilhos engraçados. Agora, eles são postos como objetos de análise e entendidos dentro das funções metonímicas/metafóricas de cadeias
significantes e, também, como forma material. As análises são dos chistes
“Minha casa está toda no cacolejo” e “Eu sou obediel e fiente” por meio
de um batimento teórico-metodológico entre a Psicanálise e a Análise do
Discurso, relacionando corpo e equívoco aos sentidos, além do riso que os
chistes podem proporcionar em determinadas condições de produção.
Questionaremos os sentidos postos como evidentes no que é tomado
como da ordem do trocadilho e do riso. Trabalharemos na descrição de fatos e em suas interpretações, em um movimento que aceita a possibilidade
da existência de efeitos de sentido dos chistes analisados. Para isso, da
posição de onde falamos, entendemos, como necessária, a relação teóricometodológica entre Psicanálise e Análise do Discurso.
2.1 Primeiro chiste

Sujeito 1 (S1). “Minha casa está toda no cacolejo”.
Certo arquiteto e professor, ao reger aulas sobre as relações entre
clientes e arquitetos na aprovação de anteprojetos de arquitetura, dizia
sempre de um caso de uma cliente que queria que a porta do seu quarto
fosse aberta para a sala. Como não é comum entre os arquitetos brasileiros
projetarem uma residência deixando a porta de um quarto visível para a
sala de visita, ele tratou, logo, de fazer que sua cliente desistisse daquela
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ideia.

Entretanto, ele ficou supresso em saber do motivo pelo qual a cliente
desejava que a porta do quarto estivesse à mostra: para que suas visitas
admirassem os tapetes persas que ela possuía. A cliente, após um certo
tempo, foi convencida de que poderia convidar suas visitas a conhecer cada
aposento da casa, não comprometendo, assim, o projeto do arquiteto.
Apresentar a casa ao visitante em sua primeira visita é um costume
antigo que ainda perdura em alguns lugares do Brasil. O chiste que analisaremos trata desse costume. Uma senhora possuía uma casa que não era
do seu desejo. Ela vivia reclamando que sua casa estava aos cacos. Com
muito esforço, conseguiu construir uma casa toda revestida em azulejos,
fez uma recepção para os amigos e, ao iniciar a apresentação dos cômodos,
disse: “Minha casa está toda no cacolejo”. A nova palavra produziu riso
entre os convidados, sendo, ainda, motivo de conversa espirituosa entre os
amigos da senhora que a pronunciou.
A estrutura do chiste se revela no jogo das palavras cacos e azulejos,
onde as duas primeiras sílabas do azulejo dão lugar à palavra caco, mas as
duas últimas sílabas a deixam ainda bem presente e identificável no neologismo cacolejo.
Em nossa análise, iremos além do motivo de riso provocado pelo
chiste. Podemos interpretar, como efeitos de sentido do chiste dito por S1,
que o(s) caco(s) ainda a incomoda(m), ou o “caco” ainda se faz presente na
impossibilidade de se ter um “azulejo que o substitua”, ou que a exigência impulsional do “caco” excede o tamanho do “azulejo” que se apresenta
como uma satisfação substituta do desejo recalcado.
O caco rompe no cacolejo, que se apresenta como um ponto fraco alternativo à cicatriz do recalcamento. Como nos diz Freud (2014, p. 172), na
obra O homem Moisés e a religião monoteísta, esse ponto nos sugere
uma aproximação com os “problemas da renúncia aos impulsos”.
O cacolejo revela a continuidade da cadeia significante. Isso, mesmo
que uma necessidade apareça preenchida momentaneamente ou produza
a ilusão de um preenchimento. Daí o sentido se revela como efeito dessa
cadeia e o seu uso metonímico aponta para um deslizamento (LACAN,
1999). Na casa com azulejos, os cacos ainda estão presentes, ainda falam
dentro de uma cadeia significante: um objeto sempre metonímico e um
sentido sempre metafórico.
O equívoco irrompe no dizer do sujeito, na materialidade do chiste
de cacos e azulejos, no enlace de sentidos do corpo que habita o espaço,
a casa, e do espaço habitado pelo corpo. Há uma simbiose do espaço/corpo/sujeito que produz sentidos. Nessas condições de produção, há que se
pensar nas determinações sócio-históricas dos chistes, nos já-ditos que os
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constituem, bem como, nas formações imaginárias do sujeito que os enuncia. Para Pêcheux (2010 [1969], p. 81), as formações imaginárias indicam o
lugar onde os protagonistas do discurso “se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro”.
Podemos elucidar diferentes saberes que constituem o sujeito do cacolejo. Inicialmente, é possível pensar sobre a relação sujeito-corpo-espaço-escala humana com a espacialidade1; depois, acerca do discurso sobre
e das percepções referentes aos sentidos relativos ao ocupar/fazer parte
e ser constituído de um “espaço arquitetônico” (COUTINHO, 1977; ZEVI,
1996), de um vazio pensado, modulado [figuras 1 e 2], erguido, habitado,
dos determinantes sócio-históricos de dizeres – como sem “eira nem beira”
2
, “saiu do lugar, mas o lugar não saiu dele”. Pode-se considerar as relações
de ter/ser/estar/constituir e ser constituído, de se ter algo a se apresentar
tido como cultural, naturalizado e não pensado como algo ideologicamente
marcado e constituído por/para/no espaço erigido a partir do corpo ou de
um corpo subjugado, oprimido, ou não, por esse espaço. Também, pode-se
pensar sobre as determinações do ter que, não ter que, querer, não querer,
poder e não poder apresentar a casa aos visitantes. Não da ordem somente
de um vazio e seu invólucro, mas de algo que é determinado social, histórica e ideologicamente, e que afeta o sujeito e os sentidos.

Segundo Aguiar (2006, p. 75), “o conceito de espacialidade define uma qualidade natural, vinda da
forma do espaço e da direcionalidade a ela inerente. A medida e o valor da espacialidade são naturalmente dados pelo corpo; pelo modo como ocorre a acomodação do(s) corpo(s) ao espaço. Portanto,
o conceito de espacialidade se refere ao grau de encadeamento de dois elementos da arquitetura; o
espaço e o corpo ou ainda, detalhando, a forma do espaço e o deslocamento do(s) corpo(s). [...] abrange
os conceitos de espaço (geometria) e movimento (topologia). [...] a pesquisa da espacialidade se ocupa
das características e propriedades do vazio, o espaço deixado livre entre os objetos, a forma desse vazio,
seu modo de arranjo tanto na escala do interior dos edifícios quanto na escala dos interiores urbanos”.
2
Expressão que remonta à arquitetura colonial no Brasil e em Portugal brasileiro. Possui diversos sentidos em várias partes do país. Segundo Costa (2009, p. 9), “essa frase faz referência a pessoas sem bens,
sem posses. Dizem que antigamente as casas das pessoas ricas tinham um telhado triplo: a eira, a beira
e a tribeira como era chamada a parte mais alta do telhado. As pessoas mais pobres não tinham condições de fazer este telhado, então construíam somente a tribeira ficando assim “sem eira nem beira”.
1
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Figura 1 – O homem vitruviano: representação harmoniosa criada por Leonardo da
Vinci da relação do número de ouro com o corpo humano nos estudos de Vitrúvio.

Fonte: Disponível em: <https://ro.pinterest.com/explore/o-homem-vitruviano/?lp=true>.
Acesso em 01. Ago. 2017.

O Figura 2 – O Modulor de Le Corbusier : estudo da Escala humana para ser utilizado
na Arquitetura

Fonte: <https://danilo.arq.br/textos/classicismo-coordenacao-modular-e-habitacao/>.
Acesso em 01 ago. 2017.

Voltar ao sumário

228

Discurso, cultura e mídia: pesquisas em rede

2.2 Segundo chiste

Sujeito 2 (S2). “Eu sou obediel e fiente!”
Certo homem religioso, em uma reunião entre amigos, estava os admoestando a serem obedientes e fiéis a Deus. Para falar de sua intimidade com o divino, dar seu testemunho de uma vida íntegra e consagrada
aos mandamentos bíblicos, ele afirmou, categoricamente: “Eu sou obediel
e fiente!”
Com uma estrutura bem diferente dos clássicos chistes, como o do
familionário, em obediel e fiente, há um salto duplo das últimas sílabas de
uma palavra para outra (Obediente – nte + l = obediel; fiel – l +nte = fiente).
Tal fato provoca o riso, mas esconde sentidos que vão além da afirmação de
obediência e fidelidade por S2.
Se há o efeito de uma necessidade de obediência ou mero ato de obediência que emerge no dizer de S2, há também um esquecimento em seus
mecanismos de recalque e de repressão, de algo que produziu a proibição;
ou do motivo pelo qual algo deva ser obedecido. Em Totem e Tabu, ao
tratar do pecado original na relação com o retorno infantil do Totentismo,
Freud (2013) afirma que, para os neuróticos, o ato é plenamente substituído
pelo pensamento, pois eles são inibidos em suas ações. Freud (2013, p. 222)
ainda elucida que:
No mito cristão, o pecado original do homem é indubitavelmente um pecado contra
o Deus Pai. Ora, Cristo redime os homens do fardo do pecado original ao sacrificar
sua própria vida, ele nos obriga a concluir que esse pecado foi um assassinato. Segundo a lei de talião, profundamente enraizada na sensibilidade humana, um assassinato apenas pode ser expiado pelo sacrifício de outra vida: o autossacrifício indica
uma culpa de sangue. E se esse sacrifício da própria vida leva à reconciliação com o
Deus Pai, o crime a ser expiado não pode ter sido outro senão o assassinato do pai.

O obediente e fiel, ou o pensar de S2 em pronunciá-lo, seria “a vontade ativa de desmentir o estado real das coisas” (ŽIŽEK, 2008, p. 454), da
ordem do mentir sinceramente, em que “o funcionamento da ordem simbólica, na qual o mandato-máscara simbólico importa mais que a realidade
direta do indivíduo que usa a máscara e/ou assume o mandato” (ŽIŽEK,
2008, p. 453). Contudo, o inconsciente não assume a vontade expressa como
verdade e o saber do Outro emerge no obediel e fiente:
Durante décadas, circulou entre os lacanianos uma piada clássica que exemplifica o
papel fundamental do saber do Outro: um homem que acredita ser uma semente é
levado para uma clínica psiquiátrica e os médicos fazem de tudo para convencê-lo
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de que ele não é uma semente, mas um homem. Após ser curado (e convencido de
que não é uma semente, mas um homem), recebe autorização para deixar o hospital. Entretanto, ele volta imediatamente, tremendo e com muito medo – há uma
galinha do lado de fora e ele teme ser comido por ela. “Meu amigo”, diz o médico,
“você sabe muito bem que não é uma semente, mas um homem”. “É claro que eu
sei”, responde o paciente, “mas será que a galinha sabe?” (ŽIŽEK, 2015, p. 81).

Entendemos, assim, que há um retorno do recalcado que emerge na
impossibilidade de se atingir um ideal, na afirmação/negação representada
pela troca de obediel por “obediente” e de fiente por “fiel”. Concordamos
com Freud (2014) que o crente toma parte da grandeza de seu deus. Compreendemos, nesse caso, que o discurso sobre um deus (tido como imagem
e semelhança de parte de sua criação na tradição judaico-cristã) e o objetivo idealizado de sê-lo (Sede santo como eu sou santo3), que impulsionam e
constituem o religioso em sua fé, são os mesmos que o aterrorizam – “Dizia
eu: Senhor, tem piedade de mim; sara a minha alma, porque pequei contra
ti”4.
E isso fala, faz-se presente na realização do chiste em questão. O
dizer ser obediente e fiel é uma necessidade de S2 afirmar que ele é um
exemplo aos olhos das pessoas que o cercam. “Vós sois o sal da terra; e se
o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão
para se lançar fora, e ser pisado pelos homens”5. O dizer de S2 não é uma
oração na qual o fiel pode revelar suas falhas diante de seu Deus remidor;
por isso, o chiste se revela como uma falha no ritual. É o pensar onde não
é, e ser onde não pensa (LACAN [1957] 1999, p. 521):
Tanto quanto ao me deslocar para o polo oposto, metafórico, da busca significante, e
ao me devotar a tornar-me o que sou, a vir a sê-lo, não posso duvidar de que, mesmo
ao me perder nisso, é aí que estou. Pois bem, é exatamente nesses pontos em que a
evidência é subvertida pelo empírico que jaz o fulcro da conversão freudiana. Esse
jogo significante da metonímia e da metáfora, incluindo sua ponta ativa que fixa
meu desejo numa recusa do significante ou numa falta do ser e ata minha sorte à
questão de meu destino, esse jogo é jogado, até que a partida seja suspensa, em seu
inexorável requinte, ali onde não estou, porque ali não me posso situar.
Texto de I Pedro, capítulo 1, versículo 16 (Bíblia Sagrada, revista e corrigida. Barueri: SBB, 1998),
tornado como um pré-construído de discursos de cristãos, originado do Livro de Levítico (Atribuído a
Moisés, pertencente ao Pentateuco do Torá e da Bíblia), capítulo 20, versículo7: “Portanto santificai-vos,
e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus”.
4
Salmo, capítulo 41, versículo 4. (Bíblia Sagrada, revista e corrigida. Barueri: SBB, 1998).
5
Texto de Mateus, capítulo 5, versículo 13 (Bíblia Sagrada, revista e corrigida. Barueri: SBB, 1998),
palavras atribuídas a Jesus Cristo no sermão do monte que assim prossegue “vós sois a luz do mundo;
não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte”.
3
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S2 mira o absoluto, ser acabado, completo, santo. O processo o incomoda. O alvo não tolera a impossibilidade de não ser alcançado. Para
Goldenberg (2006), a resposta freudiana para os furos e pistas nos rituais
do dizer é que o homem se apresenta culpável mesmo que se acredite inocente. Na fantasia, no lugar em que as pulsões foram satisfeitas, os seus
desejos infantis já o fizeram um criminoso. Independentemente de sua virtuosidade no cotidiano, do seu afastamento do pecado, o homem sempre
será um pecador sem remissão. Na sua fantasia, a satisfação renunciada
encontrará abrigo.
Assim, o sentido do trocadilho – que produzo riso pela forma inesperada que se apresenta – se mostra pelo avesso no “equívoco irredutível
e constitutivo do discurso” (CAVALLARI; BALDINI; BARBAI, 2016, p. 11).
Podemos pensar o funcionamento desse furo na relação corpo-templo-morada do outro. O templo é um espaço arquitetônico que tem como função,
entre outras, ser lugar de oração e adoração. No cristianismo, o corpo pode
ser entendido como um templo onde Deus habita: “Não sabeis vós que sois
o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá; porque o templo de Deus, que
sois vós, é santo” 6.
O discurso da relação corpo-templo-morada do outro constitui o S2.
S2 não é, tão somente, um sujeito que ocupa o espaço arquitetônico do
templo para adorar seu deus. Ele é um Sujeito templo onde Deus deve
habitar por todo o tempo; é o responsável por esse corpo-templo, seu guardião. A impossibilidade/responsabilidade dessa relação perene constitui a
afirmação/negação do dizer do S2 no chiste “Eu sou obediel e fiente!”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do efeito do nosense dos chistes cacolejo, obediel e fiente, para além
do riso que eles produziram, sentidos foram revelados. Foi por esse caminho que trilhamos, no estabelecimento das conclusões obtidas em nossas
duas análises. No que constituem as palavras torpes e engraçadas – ditas
em relances, furando o ritual do dizer, substitutas de outras na cadeia significante, na interpretação de desejos inconscientes, no fiar de uma tessitura teórica entre a Psicanálise e Análise do Discurso.
No final de nossas análises, fizemos uma incursão pelo espaço arquitetônico como um espaço discursivo que produz sentido no/pelo sujeito.
No entanto, sabemos que, aqui, levantamos possibilidades de pensar o espaço arquitetônico discursivamente. Entendemos que a Análise do Discurso é um campo que nos dá condições de interpretar a arquitetura em sua
equivocidade e em sua constituição material. Pretendemos, em trabalhos
6

I Coríntios, capítulo3, versículos 16 e 17 (Bíblia Sagrada, revista e corrigida. Barueri: SBB, 1998).
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posteriores, investigar o discursivo do espaço arquitetônico e de seus elementos constitutivos com mais profundidade
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Artes Crespas: O Corpo Negro nas Artes Visuais
Contemporâneas
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PROTAGONISMO NEGRO NA ARTE

Nesta pesquisa em andamento, propomos analisar as representações do corpo negro no âmbito estético, histórico e político, a partir das
intervenções do coletivo Os Crespos, examinando os registros audiovisuais
produzidos pelo grupo. Originado em 2005, a partir de um grupo de estudos sobre a presença negra nas artes cênicas, a companhia teatral composta exclusivamente por artistas negros promove espetáculos, debates e
performances.
A análise das videoperformances desse coletivo sugere a distensão
da problemática sobre corporalidade negra em seus desdobramentos discursivos, de modo que procuraremos, ao longo desta pesquisa, identificar
de que modo os discursos produzidos pela intervenção d’Os Crespos revelam e repercutem mecanismos da ação “ofensora” e do caráter deletério do
racismo, cujo potencial incômodo é capaz de explicitar em seus espectadores. Essa discussão nos conduz ao exame sobre o conceito de raça, bem
como sobre o lugar do corpo negro no processo de afirmação identitária.
Eleito o principal instrumento das performances, o corpo é mobilizado pelo referido coletivo como local da violência racial e simbólica, da
reprodução de estereótipos e, por consequência, é utilizado como instrumento de subversão e ressignificação. O uso recorrente do White face nos
registros audiovisuais pode ser apreendido à luz da perspectiva histórica,
além de reinterpretado no contexto performático que produz deliberadamente, no seio de seus discursos, contradições e paradoxos – que revelam
a operação das relações raciais no Brasil e subvertem o valor histórico e
simbólico das representações sobre o corpo negro.
A partir de videoperformances, o material produzido pelo coletivo
aborda de maneira contundente a temática do racismo, cuja narrativa se
constrói prioritariamente a partir do seu potencial imagético. Em detrimento do texto, a centralidade da imagem é o vetor da produção do discurso, mobilizando signos de negritude/identidade.
Por meio do referencial teórico da Análise do Discurso de vertente
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francesa (PÊCHEUX, 1975), este trabalho propõe refletir sobre como esse
arsenal simbólico (re)produz seus sentidos. Conforme Orlandi (2015, p. 24),
essa abordagem “[...] visa fazer compreender como os objetos simbólicos
produzem sentidos, analisando assim os próprios gestos de interpretação
que ela considera como atos no domínio simbólico, pois eles intervêm no
real do sentido”. A análise do material audiovisual d’Os Crespos, cuja performance constitui sob esta perspectiva objeto simbólico, não se limita à
leitura interpretativa, mas antes busca desvendar os mecanismos que atuam nos processos de significação.
Figura 1: sequência do vídeo Nego Tudo, d’Os Crespos

Fonte: Leandro Goddinho e Eugênio Lima (2011).

Nas encenações, é notável o recurso à memória escravagista e seus
efeitos sociais duradouros sobre os sujeitos negros. A perspectiva histórica
se articula para explicitar a herança escravagista e a persistência do mesmo princípio de violência expresso tanto na discriminação racial quanto
na negação da identidade negra e do legado africano, bem como nas diferenças sociais e na força imperativa do embranquecimento. As marcas
do abuso e da desigualdade são sentidas e produzidas sobre o corpo negro
– objeto de representações – sobre o qual é negado qualquer autonomia,
bem como o privilégio da autorrepresentação.
O processo de objetificação que opera sobre o corpo negro afasta a
prerrogativa da subjetividade – massificando e homogeneizando o negro. A
partir do momento que é negada à população negra a possibilidade real de
se afirmar como sujeito, vê-se de forma continuada o projeto desumanizador que vigorou durante os longos séculos de escravidão no Brasil.
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Figura 2: sequência do vídeo Desculpa, d’Os Crespos

Fonte: Leandro Goddinho (2009).

No vídeo Desculpa, produzido para uma série de intervenções públicas intitulada Dor, os integrantes do grupo, com olhar diretamente dirigido
para a lente da câmera, repetem incontáveis vezes uma única frase: “Pede
desculpa!”. Deste modo, o ato performático se coloca em duas frentes: ao
(re)interpretar a ação violenta sobre seus corpos, os artistas negros buscam
desconstruir estereótipos estigmatizantes, exigindo sua autorrepresentação, a partir da produção de um discurso identitário que ressignifica e positiva os signos da negritude.
Conforme Orlandi (2015, p. 40):
[...] podemos dizer que o sentido não existe em si mas é determinado pelas posições
ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico em que as palavras são
produzidas. As palavras mudam de sentido segundo as posições daqueles que as
empregam. Elas “tiram” seu sentido dessas posições, isto é, em relação às formações
ideológicas nas quais essas posições se inscrevem.

A performance d’Os Crespos sugere um movimento de “re(x)istência”
– ao retratar mecanismos de resistência, ao mesmo tempo que instiga a
uma nova forma de existência da figura do negro através do protagonismo
do corpo –, considerando que a ação de resistir não possui um caráter passivo, um suportar da violência que se é submetido, mas sim uma qualidade
ativa, combativa e transformadora.
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Por meio do dispositivo teórico-analítico da Análise do Discurso, a
intenção é compreender quais estratégias são adotadas no discurso artístico do coletivo negro e como se reproduz (e se subverte) uma determinada
ideologia racial. A partir do material audiovisual, objetiva-se apreender as
relações interdiscursivas e intertextuais com o propósito de contribuir para
uma reflexão sobre a significância do artista negro como autor de sua obra.
O ACONTECIMENTO DISCURSIVO E O ACONTECIMENTO ARTÍSTICO

A perspectiva teórico-metodológica adotada para o desenvolvimento deste projeto de pesquisa é a Análise do Discurso de linha francesa cuja
“metodologia” vai sendo construída à medida que formos estabelecendo
relações entre o discurso artístico e esses dizeres da arte contemporânea no
material audiovisual escolhido para análise. Nosso propósito não é dominar o sentido dos dizeres contemporâneos, mas elencar procedimentos que
exponham nosso olhar “em níveis opacos na ação estratégica” (PÊCHEUX,
1998, p. 58), olhar esse que será guiado pelas noções teóricas que embasam
este trabalho. Buscaremos interpretar nosso corpus, atravessando a opacidade do objeto simbólico para que possamos encontrar as regularidades do
discurso e descrever seus sistemas de dispersão.
A primeira afirmação que podemos fazer a respeito do método da
Análise do Discurso, conforme proposta por Michel Pêcheux (1997 [1975]),
é que o exercício de leitura, interpretação e análise constitui também um
exercício de formulação. Isso porque não há uma lista de procedimentos
a serem reproduzidos na observação de um objeto previamente separado
para ser submetido à análise – como, por exemplo, acontece em outros
modelos científicos (GALLO; NECKEL, 2012, p. 139).
A ênfase metodológica se dará na relação interdiscursiva a partir de
Pêcheux (1975), e pelas noções de interpretação e de silêncio, a partir de
Orlandi (1997), que balizam as relações entre o interpretável e o inteligível, o dito e o não-dito, na passagem entre a materialidade linguística e o
discurso. São as marcas do dizer que nos permitem buscar os discursos-outros, pela memória discursiva (interdiscurso). Disso decorre a interpretação
nunca ser definitiva, nunca ser única; há sempre o equívoco: outros sentidos, pontos de deriva possíveis.
Neste momento, partiremos dos “já-ditos” sobre o cinema de poesia,
bem como das críticas já delineadas sobre esse material e as categorizações
do audiovisual na contemporaneidade, mais especificamente, na Arte audiovisual. Ao tomarmos como corpus de análise uma produção audiovisual
contemporânea que, justamente, problematiza questões de modernidade
e de contemporaneidade, não passamos ilesos por esse terreno de contradições.
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Figura 3: frame do vídeo Nego tudo (2011), d’Os Crespos

Fonte: Leandro Goddinho e Eugênio Lima (2011)

Na videoperformance intitulada Nego tudo, destaca-se um conjunto de referências que remete aos estereótipos consolidados nas produções
artística e cinematográfica, bem como no contexto das relações raciais de
modo geral. Ao tornarem-se agentes ativos, encenando a violação de sua
própria imagem, os atores negros se colocam em contextos que revelam
inadequação, sugerem a interdição aos lugares privilegiados e, por meio da
expressão dramática, apresentam uma atmosfera altiva e sôfrega sobre sua
perspectiva no interior dessas relações.
A presença de uma bailarina negra e corpulenta sugere a inadequação do corpo e caracteres negros nesse contexto, explicitando os ideais estéticos e alvos associados a essa arte. Da mesma forma, permite refletir sobre a representatividade negra e sobre a violência dos imperativos estéticos
que sobrevalorizam signos da branquitude em detrimento da sempre negativada imagem negra. Também podemos apreender que o coletivo produz
um subtexto que aponta a diferença como principal saldo. A reivindicação
e positivação da diferença é o principal vetor dos processos identitários que
buscam consolidar um espaço de direito para minorias étnicas, ressignificando a beleza e o poder da negritude.
No vídeo supracitado ainda observamos a figura de um policial fazendo uso de white face. Entendemos que o white face imita e subverte sua
versão mais difundida e controversa, o black face. Ao contrário deste, o
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white face se apresenta menos como maquiagem e mais como uma máscara. Isto é, ao contrário da maquiagem que dissimula um rosto, emulando
outra face superposta, a máscara não oculta, senão explicita a existência
do sujeito que a utiliza. O white face se apropria da dinâmica entre o oculto
e o visível, brincando com a diferença entre emular o real ou expor uma
realidade velada a partir do ato de emulação.
O black face opera sob outras lógicas que têm como principal intuito
a exclusão, o impedimento do acesso de sujeitos negros e a não-autonomia sobre suas imagens. Ao se “fantasiarem” de negros, manipulam sua
identidade e até mesmo ridicularizam seus traços, já alvos anteriores de
estigmatização. O white face não possui os mesmos aportes simbólicos,
tampouco produz os mesmos efeitos. Tendo em vista relações de poder
historicamente instituídas e lugares privilegiados de enunciação, sendo
impossível subverter estas estruturas, o white face é incapaz de provocar a
mesma reação nos espectadores.
Por essa conjuntura brevemente esboçada, apreendemos que o sujeito negro não é esquecido por trás da máscara branca, mas, antes, se revela
“irremediavelmente” negro, refém das representações e confrontado com
situações e lugares nos quais ironicamente os privilégios brancos se mostram insuperáveis.
O white face sobre o rosto de um personagem vestido de policial
revela a face mais opressora das instituições do Estado, representada sobremaneira pela violência policial que protagoniza o genocídio da população negra periférica. A familiar e potencialmente ameaçadora presença dos
chamados “mãos brancas” (termo popular que, assim como outros, deixa o
lastro social e racial sobre nossas expressões linguísticas) está identificada
por meio da figura com uniforme e máscara branca, esboçando um paradoxal elo entre os agentes da potencial violência e seus alvos assíduos – a
população negra.
Nessa performance também há outros personagens que apontam
tanto para a existência de arquétipos explorados nas artes quanto de estereótipos reproduzidos diariamente na sociedade. A figura do pícaro é a
que melhor representa essa perspectiva, uma vez que se trata de um personagem frequente nas artes e nas manifestações culturais de modo geral
– aqui se apresentando novamente com white face. Personagem recorrente
na Literatura, na mitologia, nas manifestações artísticas e culturais, adquire a função simbólica de trickster. É ele que faz a mediação entre universos
sociais e simbólicos, encarando contradições aparentemente inconciliáveis.
Demonstrado na ambiguidade, seu papel de mediação tem a função de
sintetizar (e, no mesmo movimento, explicitar) algo dessas contradições.
Sua operação nessa performance, por meio das características reconheVoltar ao sumário
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cidas do personagem e do uso da máscara branca, emprega expressões
cômicas através do suposto humor evidenciando o absurdo de situações. O
trickster transita nesse limiar entre o escárnio e a violência incontida, entre
a displicência e a hipocrisia; gera incômodo e identificação, mostrando à
sociedade um espelho que reflete seus próprios abusos e contradições.
Além desses, outros personagens presentes em Nego Tudo exercem
sua função simbólica e contribuem para a construção discursiva da performance. Mulheres negras e a relação com sua corporalidade estão representadas por meio de mais duas personagens femininas, as quais são submetidas a situações vexatórias e veem seus corpos objetos de sexualização e
de exploração.
Por fim, apontamos também a relevância e o potencial comunicador
do cenário escolhido para o desfecho dessa performance: a lua. A lua pode
representar dramaticamente um “não-lugar” dos sujeitos negros e, ao mesmo tempo, pode ser apreendida historicamente como sinônimo de exclusão – a improvável presença negra entre astronautas ou a sua ausência nos
eventos históricos de grande repercussão: poderíamos citar a primeira ida
do homem à lua, por exemplo. A lua é o lugar mais radicalmente estrangeiro, representando exílios diaspóricos e o não-pertencimento.
A descrição e a interpretação das performances d’Os Crespos oferece
potencial reflexivo e nos convida a tecer considerações sobre os modos
como os corpos instrumentalizam e materializam discursos. As discussões
de Orlandi (2012, p. 83) a respeito do corpo indicam que “a significação do
corpo não pode ser pensada sem a materialidade do sujeito e vice-versa”,
assim sendo, a análise das videoperformances nos permite apreender um
pouco mais sobre o negro a partir dos sentidos produzidos pelo discurso
do corpo negro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho visa contribuir para a discussão sobre o corpo negro
no âmbito das artes visuais a partir dos alicerces da Análise do Discurso,
cuja abordagem permite tangenciar aspectos sociais e simbólicos que nos
conduzem a fatores históricos, éticos, estéticos e políticos. A respeito do
conceito de discurso tal como o compreendemos, é preciso retomar os deslocamentos teóricos propostos por Michel Pêcheux na década de 1960. Já
se trata de um lugar comum dizer que a Análise do Discurso se constitui
a partir de três campos teóricos ao mesmo tempo em que os questiona no
interior de suas proposições específicas: a Psicanálise quanto às proposições do inconsciente; o Materialismo Histórico quanto à ideologia; e, a
Linguística quanto à língua em funcionamento.
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No entanto, o desenvolvimento de pesquisas na área do discurso,
sobretudo na América Latina, desdobra o interesse restrito outrora à língua
para outras diversas materialidades inerentes a outros sistemas simbólicos
dentre elas, a materialidade artística. Como resultado esperado dessa pesquisa, pretendemos compreender quais as relações que podemos empreender pensando o Acontecimento Discursivo e o Acontecimento Artístico.
Tomando a arte como prática política como podemos pensar o fazer do
coletivo Os Crespos como um ato de empoderamento e reconhecimento
da cultura negra no país vendo nesse lugar a prática artística como prática
marcadamente política.
Ao eleger este objeto, procura-se agregar – dentro da proporção que
cabe a esta pesquisa – dados que colaborem para expandir as perspectivas
sobre a temática racial, incentivando mais uma forma de abordá-la teórica,
política e artisticamente.
Os discursos a que somos expostos diariamente dissimulam ideologias profundamente enraizadas e que fazem parte dos modos de subjetivação dos indivíduos. Apreendemos as performances artísticas do coletivo a
partir da materialização discursiva de um conjunto de representações, processos de subjetivação que constrangem e modulam os indivíduos negros
e a postulação do teor racialista das nossas relações sociais. Assim como
formulou Munanga (1999, p. 110):
[...] sobra uma perspectiva mais viável do meu ponto de vista: situar e colocar a
questão da negritude e da identidade dentro do movimento histórico, apontar seus
lugares de emergência e seus contextos de desenvolvimento. Se historicamente a
negritude é, sem dúvida, uma reação racial negra a uma agressão racial branca, não
poderíamos entendê-la e cercá-la cientificamente sem aproximá-la com o racismo
do qual é consequência e resultado.

Sugerimos, por meio dos registros discursivos e do enquadramento
performático, compreender processos históricos, sociais e subjetivos cujas
implicações são difíceis de mensurar, mas com as quais temos um inevitável compromisso.
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CORPOS ON-LINE: MULHERES EM DISCURSO NO
AMBIENTE DIGITAL
Kátia Alexsandra dos Santos
Universidade Estadual do Centro-Oeste –UNICENTRO
INTRODUÇÃO

O presente trabalho insere-se nas produções elaboradas a partir das
pesquisas realizadas pelo grupo de pesquisa Laboratório de Psicanálise
-LAPSI, da Universidade Estadual do Centro-Oeste-UNICENTRO. Trata-se
de um grupo relativamente novo, formado em 2013, e que possui entre
seus membros pesquisadores das áreas da Psicologia, Letras e Fonoaudiologia. O grupo parte de duas linhas de pesquisa: a primeira, intitulada “Psicanálise, Clínica e Saúde Mental”, tem como objetivo investigar questões
pertinentes à Psicanálise como clínica da escuta e de intervenção sobre a
fala em diferentes dispositivos de atendimento. Nesse sentido, estuda a
constituição do sujeito, as formações do inconsciente, o sofrimento psíquico e a condução do tratamento. A segunda linha, chamada “Psicanálise,
Linguagem e Discurso”, objetiva estudar as produções discursivas nos mais
diversos ambientes, tais como a mídia, a clínica e as instituições. Também
se propõe a discutir as relações teóricas entre a Psicanálise lacaniana e a
Análise de Discurso Pêcheuxtiana.
Partindo da segunda linha descrita, um dos eixos de investigação diz
respeito aos discursos que circulam em torno do feminino. Dentre as várias
possibilidades de acessar o que se diz (e o que não se diz) sobre o feminino, temos desenvolvido diversas pesquisas que se voltam para o ambiente digital. Nesse sentido, algumas pesquisas discutem formas de ativismo
feminista on-line, outras abordam questões relacionadas aos padrões de
beleza impostos ao público feminino e os distúrbios decorrentes da discursivização e propagação desses padrões (como a automutilação, a anorexia
e a bulimia, por exemplo); outros estudos, ainda, abordam a maternidade, o
parto, o pós-parto, o aborto, o infanticídio, além de outras temáticas. Todas
as pesquisas olham para os corpos-discurso que se propagam no universo
digital, seja por meio das formas de ativismo que utilizam o corpo como
lugar de escrita e es/inscrevem no corpo nu aquilo que é proibido dizer, seja
na exposição de corpos anoréxicos, malhados ou mutilados.
Para a apresentação no III Sedisc, que teve como pretensão ser representativa do que temos orientado no grupo Laboratório de Psicanálise,
selecionamos um corpus constituído de materialidades imagético-discursivas, a fim de discutir formas de utilização do corpo feminino em camVoltar ao sumário
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panhas e postagens de teor feminista nos ambientes digitais. Partimos do
enunciado Meu corpo, minhas regras, que carrega uma memória ligada ao
movimento feminista e, a partir de uma busca no Google Imagens (que
pode ser entendido como grande Outro, no sentido lacaniano, lugar onde a
memória se coloca como “toda”, onde nada falta), compusemos um corpus
discursivo-imagético de corpos-enunciados que representassem esse modo
de dizer sobre o feminino no digital.
1 O CORPO-DISCURSO NO FEMINISMO 2.0

O enunciado-tema que organiza nossa constituição de corpus neste
trabalho precinde, como afirmamos anteriormente, de uma memória ligada ao movimento feminista. O primeiro lema do movimento feminista no
Brasil, no final do século XIX, era “mulher instruída, mulher emancipada”, o
qual fez crescer a participação feminina pelo direito ao voto (BRASIL, 2010),
seguindo os pressupostos do movimento feminista sufragista. Entre 1960
e 1970, surgiu o segundo lema: “Nosso corpo nos pertence” (HEILBORN;
SORJ, 1999), o qual colocou em pauta questões ligadas à liberdade sexual,
saúde reprodutiva, entre outros aspectos. Mais recentemente, em 2011, no
Canadá, em Toronto, teve início a chamada “Marcha das Vadias”, movimento que surge a partir de um questionamento de um comentário de um
policial em um debate sobre segurança no campus universitário, quando
disse que as mulheres poderiam evitar ser estupradas se não se vestissem
como “vadias”. A partir daí, passaram a ser organizadas, no mundo todo,
marchas em que as mulheres saem vestidas (ou despidas) como “vadias”,
como forma de protesto. Aos poucos, o uso do corpo em manifestações
como a Marcha das Vadias ou em outros movimentos, como o Femen1, que
trazem como princípio o uso do corpo como material a ser utilizado, passaram a produzir e fazer circular imagens que, por si só, funcionam como
forma de protesto.
O enunciado que organiza esse corpus imagético surge dessa conjuntura histórica do movimento feminista e produz como efeito discursivo
a possibilidade de discorrer sobre diversas pautas do movimento, como o
aborto, o turismo sexual, questões relacionadas a assédio e a abuso sexual,
sexismo e até discursividades em torno dos padrões de beleza.
Esse modo de fazer circular o discurso feminista nas redes digitais
pode ser caracterizado como o que Marie-Anne Paveau (2014) tem chamado de quarta onda do feminismo, que pode ser descrita do seguinte modo:
Grupo feminista fundado em 2008, na Ucrania, por Anna Hutsol, que tem como principal forma
de protesto o topless, com objetivo de denunciar questões como o turismo sexual, racismo, sexismo,
homofobia etc.
1
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Quelque chose se passe avec le corps des femmes en ce début de XXIe siècle, qui
passe à la fois par la nudité et la circulation numérique. Les femmes ont fait de leur
corps un médium, qui constitue une arme dans leur combat pour l’émancipation,
l’égalité, la parité, le respect et l’intégrité. Elles écrivent littéralement sur leur corps,
qui devient ensuite un véritable flyer de chair diffusé dans les grands médias, mais
surtout sur le web, de manière virale (PAVEAU, 2014, p. 1).

Ao explicar sobre esse novo modo de as mulheres do início do século
XXI colocarem em circulação suas questões, por meio da nudez e da utilização do ambiente digital, Paveau (2014) fala da utilização do corpo como
uma espécie de “folheto/panfleto de carne”2. É preciso dizer que são corpos
produzidos para serem fotografados e divulgados nos ambientes digitais,
sobretudo nas chamadas redes sociais digitais, o que tem ocorrido de maneira viral.
Na chamada quarta onda ou Feminismo 2.0, o corpo aparece como
“argumento-instrumento” de resistência (PAHUD; PAVEAU, 2017). Esses
corpos podem ser vislumbrados nessas condições de produção como continentes e conteúdos, numa dupla forma de dizer. Acreditamos que tal funcionamento linguístico-discursivo pode ser compreendido como um acontecimento, no sentido trazido por Pêcheux (2008), uma vez que irrompe,
produzindo deslocamentos na ordem do discurso, inaugurando um outro
momento histórico dentro do Movimento Feminista por meio de um corpo-discurso e da circulação no ambiente digital.
2 FALAR DO CORPO NO CORPO: EFEITO DÊIXIS

Como pensar, então, esse processo de escrita no corpo? Que modo
de dizer é instituído, a partir do qual o próprio corpo nu, em um espaço
onde essa discursividade não é esperada – o espaço público –, funciona
produzindo efeitos que se somam à escrita no corpo? É possível trazer para
esta discussão a noção de “corpografia”, cunhada por Cristiane Dias (2008).
A corpografia diz respeito ao “modo como o corpo se inscreve materialmente na língua pela composição do impossível do corpo” (DIAS, 2008, p.
12). No ambiente digital, há vários modos de representação do corpo, como
por exemplo os emojis ou outros recursos simbólicos da própria língua.
Entretanto, não é exatamente de um corpo inscrito em forma de grafia no
ambiente digital que estamos falando, mas de corpos que se colocam como
objeto de escrita, de forma literal e são disponibilizados por meio de imagens que são compartilhadas.
Ao tomar, então, corpos que, ao serem escritos, inscrevem um outro
modo de dizer, inaugurando outra discursividade, a escrita no corpo, nes2

Flyer de chair, no termo original, em francês.
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sas materialidades opera-se algo que estamos chamando, provisoriamente,
de função dêitica, tendo em vista que se usa um recurso linguístico que
se volta ao próprio objeto de designação. Lembremos o conceito de dêixis:
“Faculdade que tem a linguagem de designar, mostrando, em vez de conceituar” (CAMARA JR, 1984, p. 90). Assim, ao se falar DO corpo, fala-se
NO corpo, PELO corpo. O dêitico, materializado pelo pronome possessivo
“meu”, aponta para um corpo nu que está ali presente, inaugurando um
outro modo de designar, de designar mostrando, um apontamento que se
faz de maneira direta, literalmente nua.
O corpo é, nessa discursividade, continente e conteúdo. Abriga uma
escrita que aponta para esse continente, veículo do dizer e, ao mesmo tempo, é o próprio dizer. Produz efeitos de sentido inerentes ao próprio fato de
estar ali nu e colocando-se como lugar de escrita, quando, pelas leis culturais, deveria estar coberto. Instaura, desse modo, indagações acerca das
questões de gênero, mas também aponta para os sentidos da nudez, possibilitando sentidos relacionados à nudez gratuita, indo na direção oposta
do que pretende o movimento.
3 O CORPO COMO PALCO DO REAL
A tomada do real do corpo como espaço de escrita nos permite articular esse modo de dizer DO/NO corpo como uma relação com a linguagem que pode ser explicada pelo que Lacan (2008) traz ao postular, no
Seminário XX, conforme o Quadro 1:
Quadro 1: Fórmulas de Sexuação

Fonte: LACAN (2008, p. 84).
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Essas fórmulas, que introduzem na estrutura modos de se relacionar
com a linguagem, designam como masculino o posicionamento em relação
à linguagem (grande Outro), que se coloca a partir da lógica fálica, pela
castração, estando mais próxima da estrutura neurótica. De outro lado, a
posição feminina organiza-se pela não recorrência fundadora a uma exceção, afinal não há o pai da horda primeva para servir de exceção ao conjunto das mulheres, como serve ao conjunto dos homens, de modo que A
mulher, com letra maiúscula, se coloca como não-toda em relação à lógica
fálica. Lacan (2008) inaugura, com isso, um modo diferente de pensar o
feminino, primeiramente não o ligando ao sexo, ou ao gênero, mas o entendendo como uma posição, um lugar na estrutura, um modo de ser e se
colocar em relação à linguagem. Nas palavras de Ambra e Silva Jr. (2014, p.
28), “a feminilidade não se apresenta como essência da mulher, mas antes
como uma lógica de posicionamento frente à lei simbólica. Mais especificamente, como uma não modalidade de posicionamento em relação a esta
lei”. A Mulher, entidade que ex-siste (porque não se coloca como o conjunto O homem, mas apenas existe contada uma a uma, na singularidade,
portanto), estaria mais próxima do Real e teria a possibilidade do acesso a
um gozo suplementar, “gozo-outro, que não obedece à lógica que divide o
mundo entre castrados e não castrados” (AMBRA; SILVA JR, 2014, p. 28).
Pensando nesse funcionamento a partir de um lugar na estrutura
baseado na posição feminina em relação à linguagem, o corpo pode ser
uma via de escape à lógica fálica. Se a norma é trazida por essa lógica e
pela castração, o acesso, mesmo que fugaz, a fragmentos do Real, pode
produzir efeitos por meio de um resto que escapa, que irrompe nos furos
do discurso.
Pela Psicanálise, sabemos que vai para o corpo aquilo que não é dito,
que encontra representação via sintoma. Pelo menos é esse o caminho que
temos como percorrido desde o surgimento das histéricas que inauguram
a Psicanálise ao materializar no corpo o que o simbólico não podia abarcar.
Mas e quando o corpo vira lugar (literal) de escrita? Quando o corpo nu
torna-se enunciado e lugar de enunciação, quais são os efeitos desse tipo
de formulação? Especulamos que esse tipo de enunciação pode colocar o
corpo como palco do Real, lugar de exposição daquilo que resta, que escapa
à linguagem e à cultura.
4 CORPO-EQUÍVOCO

Partindo-se, então, desse corpo como lugar de escrita: corpo-texto
que se faz discurso (produz efeitos) no digital podemos passar à noção de
equívoco, tal como é formulada por Pêcheux, como materialidade da linVoltar ao sumário
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guagem e da história, região de equívoco “no entrecruzamento da linguagem e da história” (PECHÊUX, 2008, p. 44). O real do corpo, que se junta,
nessas materialidades, ao real da história, aponta para o fato de que “‘Há
real’, isto é, pontos de impossível, determinando aquilo que não pode não
ser ‘assim’. O real é o impossível... que seja de outro modo” (PÊCHEUX,
2008, p. 29).
Tendo-se em vista que o real da língua aborda “o próprio da língua
através do papel do equívoco, da elipse, da falta etc.” (PÊCHEUX, 2008, p.
50), é preciso considerar “o fato linguístico do equívoco como fato estrutural implicado pela ordem do simbólico” (PÊCHEUX, 2008, p. 51), afinal há
brechas, há pontos de deriva em que o equívoco se produz, pelo encontro
da língua com a história. Ao escrever no corpo nu um enunciado como
“meu corpo, minhas regras” diz-se mais do que se poderia conjecturar apenas pela referência à memória discursiva em torno desse dizer: diz-se com
o corpo, coloca-se o interlocutor frente à incógnita que é o corpo feminino.
Vejamos as imagens que selecionamos para esta análise, a partir da
busca no Google Imagens:
magem 1:

Fonte: Disponível em <http://3.bp.blogspot.com/-5QzLTKzK8xA/UxqBXfiaHEI/
AAAAAAAAAJo/ qZy5N9c32kU/w1200-h630-p-k-nu/PHlu36v.jpg>. Acesso em: 20. abr.
2017.

A Imagem 1, ainda que não seja de um corpo nu, recupera, pelo gesto
e pela posição do corpo, além de adereços como o lenço do cabelo, a imagem bastante conhecida e articulada ao movimento feminista a partir dos
anos 1980, que reproduzimos a seguir:
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Imagem 2:

Fonte: Disponível em <https://spotniks.com/wp-content/uploads/2017/02/edicao18editorial-feminismo-758x455.jpg>. Acesso em 20. abr.2017.

A Imagem 2, na verdade, é oriunda de uma propaganda criada em
1943, nos Estados Unidos, por uma empresa para incentivar a participação
de mulheres na guerra. O cartaz, redescoberto anos mais tarde, passou a
ser um dos grandes símbolos do movimento feminista, por representar,
por meio da relação com a legenda associada à imagem We can do it (Nós
podemos fazer isso), a igualdade das mulheres na execução de trabalhos
frequentemente associados ao masculino em nossa sociedade. Em tempos
de guerra, a diferença entre os gêneros desaparecia, ao menos por algum
tempo, de onde se passa a questionar os papéis ligados aos gêneros no
mundo do trabalho.
A Imagem 1, portanto, articula-se com essa memória discursiva do
movimento feminista e da luta pela igualdade de direitos, de modo que
podemos preencher os sentidos do enunciado “meu corpo, minhas regras”
com um corpo que se liga ao mundo do trabalho, que se apresenta forte
e disponível para as mais diferentes tarefas, clamando por igualdade de
oportunidades e direitos. Passemos agora à terceira imagem:
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Imagem 3:

Fonte: Disponível em <http://2.bp.blogspot.com/-T6l04PwUq0Y/UxqbQZwiyhI/
AAAAAAAAFwQ/nEjKek Zst2Q/s1600/1975242_587701187988541_97967139_n.
jpg>. Acesso em: 20.abr.2017.

A Imagem 3 traz a escrita no corpo, reproduzindo o mesmo enunciado-lema. Trata-se de um corpo que, em si só, dialoga com o enunciado
que carrega por ser um corpo fora do padrão: um corpo mais velho, com
gorduras e tatuagens. O corpo-discurso parece responder a alguns imperativos sociais acerca do corpo da mulher, tendo como efeito a denúncia
relacionada a imposições de padrões corporais relacionados não somente
ao feminino, mas à idade e ao tipo de mulher que se quer ser. Passemos à
próxima imagem:
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Imagem 4:

Fonte: Disponível em <https://treschicornot.wordpress.com/2016/05/18/
carnaval-politico-esclarecendo-projetos-politicos/24mai2014-manifestantescaminham-na-avenida-paulista-durante-a-4-marcha-das-vadias-em-sao-paulo-neste-sabado-24-na-regiao-central-da-capital-o-lema-do-ato-e-quem-calanao-consente-que-1400956792679_/>. Acesso em: 20 abr. 2017.

A Imagem 4 apresenta corpos nus e escritas em cartazes que as mulheres levantam, colocando em relevo seus seios à mostra. Embora a escrita
não esteja no corpo, ela aponta para o corpo. Os dois enunciados trazidos
nos cartazes mais visíveis, e que dialogam com o enunciado-tema que temos discutido, presentificam, mais uma vez, o funcionamento dêitico. No
primeiro “Quem manda no meu corpo sou eu”, produz-se um efeito de ligação por meio do pronome possessivo “meu”, que direciona o olhar para
o corpo nu (os seios à mostra), compondo, finalmente, o texto como um
todo. O segundo enunciado tem como efeito uma ambiguidade: a expressão “não tô exagerando” responde tanto ao interdiscurso que traz como
memória afirmações de exagero em relação às pautas do movimento feminista, quanto coloca-se como resposta ao corpo-discurso que se apresenta
na cena enunciativa, como se dissesse: “não estou exagerando ao mostrar
meu corpo nu, isso é necessário para chamar a sua atenção”.
Por fim, a última imagem (Imagem 5) que selecionamos para esta
análise congrega os recursos de todas as outras: corpos nus, escrita no próprio corpo e uso de cartazes.
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Imagem 5:

Fonte: Disponível em <http://www.otempo.com.br/polopoly_
fs/1.993186.1423782413!image/image.jpg_ gen/derivatives/main-singlehorizontal-img-article-fit_620/image.jpg>. Acesso em: 20 abr. 2017.

Na Imagem 5, o enunciado escrito nos corpos é “amo meu corpo”,
seguido de outros enunciados escritos nos cartazes. Destacamos o fato de
a escrita “amo meu corpo” vir no próprio corpo, enquanto a pauta a que se
refere, a crítica à ditadura da beleza, vir em cartazes, fora-do-corpo, portanto, produzindo o efeito de algo aquém do sujeito, imposto pela sociedade.
Um elemento importante na maioria das imagens disponibilizadas
no espaço digital ligadas a movimentos feministas é que a exposição do
corpo nu, na quase totalidade, é representada metonimicamente pela mostra dos seios, apenas. O seio pode ser compreendido como representação
do feminino, em nossa cultura, e isso justificaria essa utilização. Entretanto, revela-se nesse funcionamento a nudez ainda como tabu, sobretudo
quando ligado ao feminino.
De um modo geral, quando tomamos o texto constituído pelo corpo
e pela escrita no corpo, é possível produzir ao menos dois efeitos de sentido
bastante antagônicos: O primeiro é a banalização da nudez materializada
em afirmações como ”exposição desnecessária”; ”querem ser respeitadas,
mas não se dão ao respeito”, comentários que convocam uma memória da
norma ligada ao feminino em nossa sociedade, norma essa que exige que
o corpo feminino (materialização da falta, por excelência), seja escondido,
velado. O segundo é o efeito de protesto, a partir do qual escrever e mostrar
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o corpo (efeito dêitico) serve para convocar um olhar sobre o corpo nu para
além da vulgaridade e da sexualização, saindo da interpretação com base
na norma. Por essa segunda via, compreende-se que é preciso MOSTRAR,
tomar o corpo como lugar de escrita, uma vez que a linguagem falada/
escrita não dá conta, falta, justamente porque aponta para o impossível.
Por fim, podemos nos perguntar: a imagem é necessária porque estamos em um tempo/espaço do virtual e do espetáculo? Talvez. Mas há
algo da relação feminino, corpo e escritura que segue produzindo efeitos e
inaugurando discursividades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ambiente digital possibilita a exposição dos corpos que se tornam
materialidade em um continuum discursivo que organiza os dizeres acerca
do feminino na rede, indo de corpos que questionam os padrões a corpos
que os reproduzem, equívoco que se materializa no enunciado: “meu corpo,
minhas regras”. A escrita no corpo e a disponibilização das imagens no
ambiente digital são características do movimento feminista atual e, portanto, um acontecimento discursivo. O corpo como enunciado e enunciação produz efeitos por meio de um funcionamento dêitico, pois fala sobre
o corpo NO corpo.
No fio do discurso em torno do feminino na rede, os corpos são,
portanto, elementos que materializam a relação do feminino com a linguagem, como já disse Lacan (2008), ao postular as formas de sexuação, muito
mais próximo do real e de um gozo suplementar que pode se produzir pelo
corpo.
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O SINGULAR LITERÁRIO E A ÉTICA DA ALTERIDADE
Ana Carolina Cernicchiaro
Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL
Para além dos enunciados opressores, dos discursos dos poderosos,
dos textos jornalísticos ou dos documentos jurídicos, absolutos, repletos
de razão e de racionalidade, propõe-se pensar, aqui, em uma escritura da
abertura e do inacabamento que foge às amarras do sentido e se escancara a outras perspectivas, à dissonância de sons diversos, às línguas das
coisas, aos pensamentos dos animais, aos rastros dos homens, aos restos
sob a história. Uma linguagem de caos e de desordem, de falas inacabadas,
de gritos, de sussurros, de balbucios e de rumores, de esquecimentos e de
memórias, de ritmos e de gestos, de moradas do silêncio, como diz Maurice
Blanchot (2005), mas também da balbúrdia, do multi-idiomático, do diverso, do plural, do heterogêneo. Em sua abertura eterna e contingente, em
sua invenção estética, na pluralidade de sentidos, no fim da assinatura, o
espaço literário não busca acomodar os diferentes, não busca o consenso
ou o silenciamento da voz do outro, mas fervilha em seu caldeirão plural.
Esta ética da heterogeneidade, da construção de uma comunidade
de singulares, fora da dominação da norma, do dever e do consenso, não
submete a Arte ao julgamento moral, à homogeneidade, à pureza e, portanto, à exclusão do diferente; ao contrário, valoriza sua precariedade e sua
ambiguidade. É na indecidibilidade constitutiva da Arte e da Literatura –
uma das premissas de um pensamento sobre a ética da heterogeneidade
na Arte é considerar a fronteira entre as diversas formas artísticas e os
diferentes gêneros literários indiscerníveis – que surge uma ética e uma
política do múltiplo.
Enquanto a cultura (que também não é homogênea) busca, por meio
das exclusões e das marginalizações, permanecer como coisa coesa, total,
una; a Arte que se propõe pensar aqui assume a pluralidade em toda sua
força, de forma que seus elementos permanecem pulsantes em sua singularidade. Nesse processo, qualquer limitação, marginalização, classificação
ou normatização é descartada, pois, conforme nos ensina Blanchot (2005),
a escrita é o que escapa à lei e nos remete não à obra, mas à inoperância,
àquilo que foge à unidade, “experiência do que é sem entendimento, sem
acordo, sem direito” (BLANCHOT, 2005, p. 300). Como expressão do indizível, como indecidível entre sentido e não-sentido, a Literatura se coloca nos
limites da racionalidade e da legibilidade1, regras tão caras à enunciação,
Em As palavras e as coisas, Foucault explica que, se desde o século XVII a linguagem foi reduzida ao
discurso e à sua lógica do sentido, do século XIX em diante, a linguagem poética passou a se desprender
das outras linguagens, “na medida em que constituiu uma espécie de ‘contradiscurso’”, ou seja, na me-

1
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e reinventa estilos de vida estéticos que estão além dos poderes estabelecidos.
É por isso que Platão defende que a cidade só é pensável na condição de se proteger do poema. Afinal, a poesia é heterogênea ao consenso,
à união identitária, a tudo aquilo que funda uma nação. O que ela desorienta, percebe Alain Badiou, é a dianoia, o pensamento discursivo que
encadeia e deduz, um pensamento que é um logos submetido a uma lei. O
poema é afirmação e deleite, não atravessa, mantém-se no limiar. “O poema não é transposição organizada, mas oferenda, proposição sem lei”, que
“expõe a língua aos limites da sensação” (BADIOU, 2002, p. 31).
Sem lei e sem consenso, a Literatura não se apoia na consistência, na
formulação de juízos corretos, nas classificações. Segundo Badiou (2002, p.
51), enquanto o saber discerne as coisas e impõe as divisões; a letra, “que
suporta o murmúrio do indiscernível, é dirigida sem divisão”, é assim que,
a partir de um poema de Paul Celan, ele conclui que a letra, dirigida universalmente, “deve interromper qualquer consistência, para que advenha o
sussurro de uma verdade do mundo”, depende apenas de nós ouvirmos o
“murmúrio do indiscernível” (BADIOU, 2002, p. 51).
A Literatura é um lugar estranho a todo mando e a toda servidão,
uma linguagem que fala “somente àquele que não fala para ter ou para poder, para saber e possuir, para se tornar mestre e mestre de si mesmo, isto é,
a um homem muito pouco homem. É certamente uma busca difícil, embora
estejamos, pela poesia e pela experiência poética, no rumo dessa busca”
(BLANCHOT, 2005, p. 46). Essa busca é o que podemos chamar aqui de
ética, uma busca que, é importante lembrar, não coincide com uma função,
meta ou missão da Literatura, não é algo para o qual se faz Literatura ou
ao qual se atribui valor literário. Tampouco conduz à domesticação, como
Peter Sloterdijk (2000) percebeu ser a tese latente do humanismo2, que diferenciava, antes da alfabetização recentemente imposta, os letrados e os
iletrados como de espécies diferentes. Não se trata de uma responsabilidade, no sentido de Giorgio Agamben (2008), para quem a responsabilidade
é jurídica e não ética, “não expressa nada nobre e luminoso, mas simplesmente o fato de ligar-se em favor de alguém [ob-ligar-si], de entregar-se
como prisioneiro para garantir uma dívida” (AGAMBEN, 2008, p. 31). Ainda
em O que resta de Auschwitz, agora a partir de Spinosa, Agamben diz
que a ética é a esfera que não conhece culpa ou responsabilidade (estas são
da esfera do direito), pois é a doutrina da vida feliz.
dida em que abandonou sua função representativa. De maneira que a Literatura passou a ser, desde a
idade moderna, “o que compensa (e não o que confirma) o funcionamento significativo da linguagem”.
Por isso, defende o filósofo, a Literatura não deve “em nenhum caso ser pensada a partir de uma teoria
da significação” (FOUCAULT, 1999, p. 60).
2
“O tema latente do humanismo é, portanto, o desembrutecimento do ser humano, e sua tese latente
é: as boas leituras conduzem à domesticação” (SLOTERDIJK, 2000, p. 17).
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Para não nos fecharmos em apenas um conceito de responsabilidade e excluirmos de pronto o termo, é interessante analisar essa palavra a
partir de Emmanuel Lévinas (1993). Para ele, existe uma responsabilidade
pré-original, vestígio de um passado imemorial, que se recusa ao presente e à representação, uma responsabilidade antes de ser intencionalidade,
anterior a todo engajamento livre, mas também a toda hierarquia (LÉVINAS, 1993). Essa responsabilidade pelos outros é irrevogável, irreversível e
irrecusável e não remonta nem violenta uma escolha, porque é anterior a
uma interioridade. “A subjetividade do em-si é assim como uma obediência
a uma ordem que se realiza antes que a ordem se faça ouvir, a anarquia
mesma” (LÉVINAS, 1993, p. 97)3.
É nesse sentido que Jacques Derrida avalia que só há ética, só há responsabilidade ou decisão ética, onde não há mais regras, normas prévias
ou sistema ético: “se há regras ou se há uma ética disponível, nesse caso
basta saber quais são as normas e proceder à sua aplicação, e assim não há
mais decisão ética” (DERRIDA, 2001). Movimento semelhante realiza Derek Attridge (2004) quando define que só se pode continuar usando termos
com implicação ética, responsabilidade, obrigação e a própria palavra ética, fazendo-se uma distinção entre as mais fundamentais demandas éticas,
que envolvem imprevisibilidade e risco, e a moralidade. Citando Lévinas,
Attridge mostra que a força ética é anterior a qualquer causa ou fundamento: sem responsabilidade pelo outro não existiria outro, sem outro repetidamente aparecendo diferente não existiria o mesmo, o eu. É por isso que,
segundo ele, nós nos encontramos já, desde sempre, responsáveis pelo outro – e esse fato constitui a esfera artística tanto quanto a esfera ética, pois
é parte do que significamos quando dizemos que invenção, alteridade e
singularidade são eventos: eles acontecem a nós (ATTRIDGE, 2004, p. 127).
Por tudo isso é que Derrida (2001) pode dizer que a Literatura é um
lugar muito sensível para analisar e transformar o espaço político. Em Políticas da escrita, Jacques Rancière (1995) afirma que escrever é uma maneira de ocupar o sensível. “Ela [a escrita] é coisa política porque seu gesto
pertence à constituição estética da comunidade e se presta, acima de tudo,
a alegorizar essa constituição” (RANCIÈRE, 1995, p. 7). Nesse sentido, não
há conflito entre Arte pura e Arte politizada, uma vez que esta politização
não significa colocar a Arte à causa da emancipação política. A Arte não
é política por causa das mensagens e sentimentos que transmite sobre a
ordem do mundo, ou pela maneira com que representa as estruturas da
Essa responsabilidade anárquica é o que chamo aqui de ética, enquanto à responsabilidade jurídica
chamarei moral, porquanto o jurídico sempre pressupõe um consenso. Assim, a ética se afasta radicalmente daquilo que reparou Badiou ser a doutrina “ética” hoje: “legislação consensual referente aos
homens em geral, suas necessidades, sua vida e sua morte. Ou ainda: delimitação evidente e universal
do que é o mal, o que não se coaduna com essência humana” (BADIOU, 1995, p. 21).
3
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sociedade, os conflitos ou as identidades dos grupos sociais. Ela é política,
defende Rancière (2004) em Malaise dans l’esthétique, pelos tempos e espaços que institui, pela maneira com que corta estes tempos e povoa estes
espaços, pelas fronteiras que anula, por refutar a oposição da forma inteligente e da matéria sensível, através da reconfiguração de distribuição e
redistribuição de lugares e identidades do visível e do invisível, do barulho
e da palavra, dos sujeitos e dos objetos, do comum e do singular, que são
a partilha do sensível e o que define o comum de uma comunidade (RANCIÈRE, 2004).
Rancière acredita que a essência da política é o dissenso. Uma comunidade política é uma comunidade dividida. Nela, o excluído é o ator
que se faz incluir como sujeito político suplementar portador de um direito
não reconhecido e testemunha da injustiça do direito existente. Na comunidade do consenso, o excluído não tem lugar, não tem estatuto na estruturação da comunidade, pois todos estão “inclusos” em sua exclusão, em
seu silenciamento, como mostras, dados. Contra essa corrente, podemos
pensar, o espaço literário se apresenta como espaço de escuta da voz do
outro, de devir-minoritário da linguagem, de quebra das homogeneizações
e desestabilização das classificações identitárias.
Para Agamben (2007), a transformação da espécie em princípio de
identidade e de classificação é o pecado original de nossa cultura, seu dispositivo mais implacável, pois o especial deve ser reduzido em qualquer lugar ao pessoal, e este ao substancial: “Só personalizamos algo – referindo-o
a uma identidade – se sacrificamos a sua especialidade” (AGAMBEN, 2007,
p. 54). Dessa forma, podemos pensar que, para que haja uma identidade
una, um povo, uma nação, um Estado, enfim, uma completude identitária,
é preciso apagar os rostos, as subjetividades do Outro.
A singularidade qualquer, que quer apropriar-se da própria pertença, do seu próprio
ser-na-linguagem, e declina, por isso, toda a identidade e toda a condição de pertença, é o principal inimigo do Estado. Onde quer que estas singularidades manifestem
pacificamente o seu ser comum, haverá um Tienanmen e, tarde ou cedo, surgirão os
tanques armados (AGAMBEN, 1993, p. 68).

Como o indeterminado, que não permite previsão, também deve ser
eliminado tudo aquilo que escapa ao senso comum, tudo aquilo que não
permite uma identificação com as imagens que o Estado cria: raça, nação
etc., tudo aquilo que é singular. No “Dicionário” de O Ser e o Evento,
Badiou (1996) define que um termo é singular se for apresentado, mas não
representado. “Um termo singular pertence à situação, mas não está incluído nela. É um elemento, mas não uma parte” (BADIOU, 1996, p. 398).
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Quem nos explica a obscura, mas fascinante, análise matemático-política
de Badiou é Agamben, em Homo Sacer:
Em um livro recente [Agamben se refere a O Ser e o Evento], Alain Badiou desenvolveu esta distinção [entre pertencimento e inclusão], para traduzi-la em termos
políticos. Ele faz corresponder pertencimento à apresentação, e a inclusão à representação (re-apresentação). Dir-se-á, assim, que um termo pertence a uma situação
se ele é apresentado e contado como unidade nesta situação (em termos políticos,
os indivíduos singulares enquanto pertencem a uma sociedade). Dir-se-á, por sua
vez, que um termo está incluído em uma situação, se é representado na metaestrutura (o Estado) em que a estrutura da situação é por sua vez contada como unidade
(os indivíduos, enquanto recodificados pelo Estado em classes, por exemplo, como
“eleitores”) (AGAMBEN, 2002, p. 31, itálicos do autor).

Singular, portanto, é esse excluso-incluso da sociedade, aquele que
definitivamente pertence a ela, mas que não se faz (ou que não o permitem se fazer) representar. É o outro destituído de lugar, mas que acha seu
espaço, um espaço de resistência ética, na Literatura. É neste sentido que,
para Gilles Deleuze, a linguagem literária invoca uma “raça bastarda oprimida que não para de agitar-se sob as dominações, de resistir a tudo o que
esmaga e aprisiona e de, como processo, abrir um sulco para si na Literatura” (DELEUZE, 1997, p. 15). Daí Baudelaire concluir que a Literatura é
o único elemento onde podem respirar certos seres desclassificados (apud
BARTHES, 2004, p. 11). Nas palavras de Michel Foucault, “obstinada em
procurar o cotidiano por baixo dele mesmo, em ultrapassar os limites, em
levantar brutal ou insidiosamente os segredos, em deslocar as regras e os
códigos, em fazer dizer o inconfessável”, a Literatura tende a se colocar fora
da lei, a ocupar-se do escândalo, da transgressão e da revolta. “Mais do que
qualquer outra forma de linguagem, ela permanece o discurso da ‘infâmia’:
cabe a ela dizer o mais indizível – o pior, o mais secreto, o mais intolerável,
o descarado” (FOUCAULT, 2003, p. 221).
É assim que a Literatura se abre para a voz do outro. Não se trata
de metáfora ou de fábula, de nomear ou de olhar o outro, trata-se, antes,
de se abrir para o olhar, para o ponto de vista, para a perspectiva do outro.
Trata-se de um devir-outro, minoritário, quem sabe até inumano, devires
que nos libertam da forma do “homem-branco-macho-racional-europeu”
e que, segundo Peter Pál Pelbart (2000), são uma das funções políticas da
Literatura, pois por meio deles talvez seja possível desfazer “o Rosto do
homem branco, bem como a subjetividade, a paixão, a consciência e a memória que o acompanham [...] É toda uma pregnância do modelo de ‘saúde’ que a Literatura deserta ao abandonar a Forma-homem, ao embarcar
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em devires minoritários, inumanos, plurais” (PELBART, 2000, p. 71). Como
definem Deleuze e Guattari em Kafka, por uma literatura menor, a literatura-menor traça uma linha de fuga, ultrapassa um limiar, encontra um
mundo de intensidades puras, onde “todas as formas se desfazem, todas as
significações também, significantes e significados, em proveito de uma matéria não formada, de fluxos desterritorializados, de signos assignificantes”
(DELEUZE; GUATTARI, 1977, p. 20).
Nesse movimento, a escritura se apresenta como uma abertura total
ao outro, um lugar ou não-lugar onde o ser não persevera no ser, mas se
apaga diante do outro, diante de sua intradutibilidade. Trata-se, na expressão de Agamben, de uma experiência glossolálica. Em O que resta de Auschwitz, o pensador italiano aponta, a partir do que diz Paulo na primeira
carta aos Coríntios, para a experiência multi-idiomática do Pentecostes e
das primeiras comunidades cristãs como a aporia de uma dessubjetivação,
a fala de um estrangeiro, uma barbarização do acontecimento da linguagem, no qual o sujeito falante cede seu posto a outros, uma criança, um
anjo ou um bárbaro.
Segundo o filósofo, “a experiência glossolálica nada mais faz que radicalizar uma experiência dessubjetivante implícita no mais simples ato
de palavra” (AGAMBEN, 2008, p. 118-121). No caso do testemunho, essa
impossibilidade encontra outra, a falta de palavras da testemunha integral,
esta que não pode dar testemunho, mas que faz o falante falar. A premissa
agambeniana parte da experiência das vítimas dos campos de concentração, como que respondendo à polêmica frase de Adorno (2001, p. 26): “escrever um poema após Auschwitz é um ato bárbaro e isso corrói até mesmo o
conhecimento de porque hoje se tornou impossível escrever poemas”. Para
Agamben (2008), a poesia seria justamente aquilo que resta entre a possibilidade e a impossibilidade de falar, uma língua do testemunho que já não
significa, mas que em seu não significar recolhe outra insignificância, a da
testemunha integral: “A palavra poética é aquela que se situa, a cada vez,
na posição de resto, e pode, dessa maneira, dar testemunho. Os poetas – as
testemunhas – fundam a língua como o que resta, o que sobrevive em ato
à possibilidade – ou à impossibilidade de falar” (AGAMBEN, 2008, p. 160).
Neste sentido, cada ato de criação poética nasce como testemunho,
supondo, portanto uma dessubjetivação, um abandono de si, uma renúncia de identidade. Como diz Blanchot (1995) em A Escritura do desastre,
escrever é renunciar, estar no comando de si mesmo ou ter qualquer nome
próprio. Nas belas palavras de Clarice Lispector (1998, p. 23): “Eu me ultrapasso abdicando de mim e então sou o mundo: sigo a voz do mundo, eu
mesma súbito com voz única” ou nas de Derrida:
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Chamarás de ora em diante poema uma certa paixão da marca singular, a assinatura que repete sua dispersão, cada vez ao além do logos, ahumana, doméstica a
custo, nem reapropriável na família do sujeito: um animal convertido, enrolado em
bola, virado para o outro e para si, uma coisa em suma, e modesta, discreta, perto
da terra, a humildade que sobrenomeias. [...] O poema pode se enrolar em bola,
mas é ainda para virar seus signos agudos para fora. […] Um poema eu não o assino
jamais. O outro assina (DERRIDA, 2008, s/p.).

Na expressão de Fernando Pessoa (1998): “voo outro – eis tudo”; ou
na de Bernardo Soares: “Escrever, sim, é perder-me”. Como se sabe, Soares
é um dos heterônimos de Fernando Pessoa, um dos mais de setenta que
o poeta criou. E esse número é importante porque nos leva a pensar que,
sendo tantos, Pessoa era também ninguém, um sujeito impessoal que não
sabe quem é, que vive a vida de outros seres:
NÃO SEI QUEM SOU, que alma tenho.
Quando falo com sinceridade não sei com que sinceridade falo. Sou variamente
outro do que um eu que não sei se existe (se é esses outros). [...]
Como o panteísta se sente árvore e até a flor, eu sinto-me vários seres. Sinto-me
viver vidas alheias, em mim, incompletamente, como se o meu ser participasse de
todos os homens, incompletamente de cada, por uma suma de não-eus sintetizados
num eu postiço (PESSOA, 1998, p. 81).

No “Ultimatum” de outro heterônimo, Álvaro de Campos, lemos um
manifesto que, entre outras coisas, propõe a abolição do dogma da personalidade:
A personalidade de cada um de nós é composta [...] do cruzamento social com as
“personalidades” dos outros, da imersão em correntes e direções sociais e da fixação
de vincos hereditários, oriundos, em grande parte, de fenômenos de ordem coletiva.
Isto é, no presente, no futuro, e no passado, somos parte dos outros, e eles parte de
nós. [...]
Devemos pois operar a alma, de modo a abri-la à consciência da sua interpenetração com as almas alheias, obtendo assim uma aproximação concretizada do Homem-Completo, Homem-Síntese da Humanidade (PESSOA, 1998, p. 517).

Segundo Campos, na Arte, essa abolição resulta no fim da ideia de
que cada indivíduo tem o direito ou o dever de exprimir o que sente, pois
“só tem o direito ou o dever de exprimir o que sente, em arte, o indivíduo
que sente por vários” (PESSOA, 1998, p. 517). Na visão do heterônimo, um
dos poetas que teria este direito é Walt Whitman. Em uma homenagem ao
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estadunidense, o mesmo Pessoa (quem é o mesmo de Fernando Pessoa?),
já tão múltiplo, se multiplica ainda mais, numa verdadeira progressão geométrica de sujeitos que são, não apenas Fernando Pessoa, Álvaro de Campos ou Walt Whitman, mas um mundo todo, pura fluidez:
Tu sabes que eu sou Tu e estás contente com isso!
Nunca posso ler os teus versos a fio... Há ali sentir demais...
Atravesso os teus versos como a uma multidão aos encontrões a mim,
[...]
Tua alma omnívora,
Tua alma ave, peixe, fera, homem, mulher,
Tua alma os dois onde estão dois,
Tua alma o um que são dois quando dois são um,
Tua alma seta, raio, espaço,
[...]
Tu, o que eras, tu o que vias, tu o que ouvias,
O sujeito e o objeto, o ativo e o passivo,
Aqui e ali, em toda a parte tu,
Círculo fechando todas as possibilidades de sentir,
Marco miliário de todas as coisas que podem ser,
[...]
Heia que eu vou chamar
Ao privilégio ruidoso e ensurdecedor de saudar-te
Todo o formilhamento humano do Universo,
Todos os modos de todas as emoções
Todos os feitios de todos os pensamentos,
Todas as rodas, todos os volantes, todos os êmbolos da alma [...]
(PESSOA, 1980, p. 232-238).

A homenagem leva em conta a multiplicidade de Walt Whitman,
este ser que é todos e ao mesmo tempo nenhum. Em Leaves of Grass, um
poema múltiplo que é tantos, nove para sermos mais exatos4, Whitman
tenta abarcar o mundo como um inventário da humanidade, onde os tipos
humanos não são classificados e passam a aparecer em sua singularidade,
um a um. “Me contradigo? Tudo bem, então.... me contradigo; sou vasto....
contenho multidões”, confessa Whitman (2008, p. 129). Nesta contradição,
o poeta vai perdendo sua própria subjetividade e se tornando muitos: um
escravo, uma prostituta, um besouro...
4
Publicado pela primeira vez em 1855, Leaves of Grass teve nove edições. Enquanto a primeira versão
tinha 92 páginas e 12 poemas, a segunda edição, um ano depois, tinha 400 páginas e mais 30 novos
poemas. Este work in progress não parou até a morte do autor em 1892. A chamada Deathbed edition,
de 1891-1892, tinha quase 400 poemas.
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Por mim passam muitas vozes mudas há tanto tempo,
Vozes das intermináveis gerações de escravos,
Vozes das prostitutas e pessoas deformadas,
Vozes dos doentes e desesperados e dos ladrões e anões,
Vozes dos ciclos de preparação e acreção,
E dos fios que conectam as estrelas - e do útero e do sêmen paterno,
E dos direitos dos que são oprimidos pelos outros,
Dos deformados e insignificantes e tontos e imbecis e desprezados,
Do fog no ar e besouros rolando bolas de bosta.
Por mim passam vozes proibidas,
Vozes dos sexos e luxúrias... vozes veladas, e eu removo o véu,
Vozes indecentes esclarecidas e transformadas por mim
(WHITMAN, 2008, p. 77).

São vozes transformadas pelo poeta e no poeta, mas principalmente
– e é isso que mais nos interessa aqui – vozes que transformam o poeta:
Essas coisas se transformam em mim,
eu nelas, e não são coisa qualquer,
Me transformo mais ainda se quiser.
Aqui me transformo em qualquer presença ou verdade humana
(WHITMAN, 2008, p. 103).

Já na primeira edição de Leaves of Grass se apresenta o que seria o
projeto poético de Whitman por toda sua vida: ouvir a voz do outro, do
marginal, do oprimido, do pária da sociedade, do animal, do vegetal... Mais
que isso, aliás, tal projeto quer declarar sua inconstância, sua transformação constante, sua fluidez: “Você acha que seria bom ser autor de versos
melodiosos,/ Mas o que são versos diante da personalidade fluida que você
pode assumir ?...” (WHITMAN, 2008, p. 193).
Semelhante postura tem Murilo Mendes (1930) no poema Mapa, publicado em seu livro Poemas. Ali, todas as coisas são “ritmo no cérebro do
poeta”, que se vê numa nebulosa, rodando como um fluido. O rótulo de
homem que recebe lhe faz rir e ele segue andando, aos solavancos, atento
aos diversos pesos e movimentos que lhe chamam a atenção, inaugurando
“no mundo o estado de bagunça transcendente” e se transformando constantemente:
Estarei em todos os nascimentos e em todas as agonias,
me aninharei nos recantos do corpo da noiva,
na cabeça dos artistas doentes, dos revolucionários.
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[...]
estou no ar,
na alma dos criminosos, dos amantes desesperados,
no meu quarto modesto da Praia de Botafogo,
no pensamento dos homens que movem o mundo,
nem triste nem alegre, chama com dois olhos andando,
sempre em transformação
(MENDES, 1994, p. 117).

Em O sinal de Deus, o próprio Murilo Mendes defende que esta necessidade de transformação constante é intrínseca aos poetas, pois eles
não se conformam em serem indivíduos definidos: “Eu quisera ter nascido
desde o princípio dos tempos – e ser a soma de todos os corpos e de todas
as almas. Eu quisera ser ao mesmo tempo operário e rei, criança, patriarca,
profeta e missionário...” (MENDES, 1994, p. 765). Este inconformismo com
a fixidez do eu, esta atração pelo outro e, mais que isso, pela variedade das
coisas é o que compele o poeta ao trabalho literário. Por sua multiplicidade, por sua perda de identidade em nome da variedade das coisas, o poeta
se torna presente em todos os lugares, partícipe de todos os tempos:
Atraem-me a variedade das coisas, a migração das ideias, o giro das imagens, a pluralidade de sentido de qualquer fato, a diversidade dos caracteres e temperamentos,
as dissonâncias da história. Sou contemporâneo e partícipe dos tempos rudimentares da matéria – desde 900 bilhões de anos? –, do dilúvio, do primeiro monólogo e do
primeiro diálogo do homem, do meu nascimento, das minhas sucessivas heresias,
da minha morte e mínima ressurreição em Deus ou na faixa da natureza, sob uma
qualquer forma; do último acontecimento mundial ou do acontecimento anônimo
da minha rua. Na gruta de Altamira disse; eu estava aqui na época em que gravaram
estes bichos. As portas da percepção abriram-se no momento-luz inicial dos tempos;
talvez nunca se fechem. O minúsculo animal que sou acha-se inserido no corpo do
enorme Animal que é o universo. Excitante, a minha fraqueza: alimenta-se dum foco
de energia em contínua expansão (MENDES, 1994, p. 45).

A Literatura e a Arte se colocam como um espaço propício para que
o outro não seja apenas olhado ou falado pelo eu, mas para que este eu
possa olhar pelo olhar do outro, ver a si mesmo através desse olhar, para
que possa ser outro, fazer desaparecer o sujeito em nome do outro. Conforme lemos em Alma Numerosa:
Me desdobrarei em planos infinitos,
estarei nos olhos da criança nascendo,
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na cabeça dos amantes, nos degraus do espaço,
na última luz dos velhos morrendo, no sonho do místico,
e em todos os lugares onde existir alguém sofrendo e amando.
(MENDES, 1994, p. 107).

Não se trata de metáfora ou fábula, de nomear ou olhar o outro:
“Não pergunto pro ferido como ele se sente... eu viro o ferido”, diz Whitman (2008, p. 97). Tampouco se trata de identificação ou imitação, antes,
de fazer corpo com este outro. O Mesmo se perde para se tornar um outro,
mas não permanece neste um outro, se transforma constantemente, a cada
verso:
Sou de cada raça e cor e classe, sou de cada casta e religião,
Não só do Novo Mundo mas de África Europa ou Ásia... um nômade selvagem,
Fazendeiro, mecânico, ou artista ... cavalheiro, marinheiro, amante ou quaker,
Prisioneiro, gigolô, desordeiro, advogado, médico ou padre.
Resisto a tudo menos minha própria diversidade
(WHITMAN, 2008, p. 67).

Como bem mostrou Borges, Whitman “toma a infinita decisão de ser
todos os homens e de escrever um livro que seja todos” (WHITMAN, 2008,
p. 213). Neste inventário da humanidade5 e, principalmente, nesta fluidez
que assume, Whitman leva às últimas consequências o princípio da perda
e do desapossamento de si, se torna outros homens e outras coisas que
não-homens, se transforma em “cadáver vivo”, tende para um outro:
A exclamação programática de Rimbaud - “je est un autre” [“eu é um outro”] - deve
ser tomada ao pé da letra: a redenção das coisas só é possível sob a condição de
tornar-se coisa. Da mesma maneira que a obra de arte deve destruir e alienar a
si própria para se tornar uma mercadoria absoluta, também o artista-dandy deve
transformar-se em cadáver vivo, tendendo constantemente para um outro, uma
criatura essencialmente não-humana e anti-humana (AGAMBEN, 2007, p. 85).

Seguindo a lição de Agamben, vamos tomar a tão famosa máxima
de Rimbaud ao pé da letra: se “eu é um outro” (Je est un autre, e não Je suis
l’autre) é porque este eu não fala na primeira pessoa do singular, não é um
ego sum, mas um ego est, uma terceira pessoa impessoal. E isso é bastante
Segundo Jacques Rancière, através do inventário, a vocação política e polêmica da arte crítica tende
a se transformar em vocação social/comunitária, repovoando e testemunhando, o mundo das coisas
com uma história, com uma comunidade (RANCIÈRE, 2004, p. 78). Ideia semelhante defende Deleuze
em “Whitman” ao dizer que, nas Literaturas menores que falam do ínfimo, o mundo é um mostruário,
as amostras são singularidades, enumerações, saltos, procissões, por isso, a autobiografia mais pessoal
se torna necessariamente coletiva, toda história privada é política, popular (DELEUZE, 1997, p. 68).
5
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significativo porque demonstra que o eu já é outra pessoa desde sempre, já
está perdido de antemão. Segundo a análise de Émile Benveniste (1976), a
terceira pessoa não é uma verdadeira “pessoa”, porquanto não é uma pessoa específica, pelo contrário, ela “é inclusive a forma verbal que tem por
função exprimir a não-pessoa”, a forma não pessoal da flexão verbal. Isso
acontece porque a terceira pessoa não tem uma unicidade específica, como
o eu que enuncia e o tu ao qual o eu se dirige pensam ter, o “ele” pode ser
uma infinidade de sujeitos ou nenhum. “É por isso” – diz Benveniste (1976,
p. 253) – “que o je est un autre de Rimbaud fornece a expressão típica do
que é propriamente a ‘alienação’ mental, em que o eu é destituído da sua
identidade constitutiva”.
Dessa maneira, o que a frase rimbaudiana explicita é que a escritura
se distancia do ego sum cartesiano e se apresenta uma experiência do ego
cum, do ser singular plural, do ser com – e entre – todos os outros. E assim,
a terceira pessoa volta a ser primeira, dessa vez, no entanto, no plural. Segundo Jean-Luc Nancy (2006), a verdade do ego sum é um nos sumus, pois
o ser é um ser-com, cuja essência é o com. Em outras palavras, mais do
que constituído pelo eu, o nós é constitutivo do eu, pois, como determina
Benveniste (1976), se a subjetividade nasce na capacidade do locutor de
dizer eu, ela depende de um tu, pois essa condição de diálogo, essa reciprocidade, é constitutiva do sujeito. Uma vez que nenhum de seus termos se
concebe sem o outro, a posição do outro já está interiorizada, de maneira
tal que o interior (eu) e o exterior (tu) se confundem em um nós. Em Las
Musas, Nancy (2008) esclarece que, ao ser-um-em-outro, o mesmo não é
capaz de voltar jamais a si e deste modo se identifica com uma identidade
que se altera desde o nascimento. Daí a máxima rimbaudiana de não utilizar um artigo definido para falar do outro, mas indefinido. Não se trata
mais de o outro, mas de um outro, de um outro fluido que é outro a cada
poema, a cada verso, a cada palavra.
A Literatura, considerada o avesso daquilo que Lévinas chama de
Mal – “o ser que persevera no ser”, que “delineia assim a dimensão mesma
da baixeza e o nascimento da hierarquia”, e onde começa a “bipolaridade
axiológica” (LÉVINAS, 1993, p. 92) – pois fragiliza a bipolaridade, apresenta uma anarquia, questiona nossas construções eternas e hierarquizadas,
nosso pensamento binarista e dicotômico, desconcerta e desnaturaliza
nossas certezas, hiperartificializa nossa linguagem, desordena e embaralha
as classificações, afasta-se da descrição e da própria representação, pelo
menos, no sentido de simulacro, de substituto da coisa original, que estamos acostumados a pensar.
Um processo que implica ir além das normas e dos códigos existentes, introduzindo na cultura matriz a foreign body, segundo a expressão de
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Derek Attridge, um corpo estranho que surge com a desestabilização, a elevação das inconsistências e das ambiguidades internas e a exploração das
fissuras e tensões dos materiais utilizados pela Arte. No caso da Literatura,
esse material é a própria linguagem. O outro implícito na linguagem, que
está sempre excluído para que ela continue sendo o que é (instrumento de
classificação, inclusão e exclusão), se torna explícito. Neste sentido é que,
para Attridge (2004), o que reconhecemos e apreciamos como configurações únicas da linguagem são sempre inventivas boas-vindas ao outro.
Instaura-se, assim, uma comunidade monstruosa, pois “cada verdadeiro ato de invenção, isto é, cada ato que não reproduz simplesmente
a norma, é monstruoso”, os corpos da multidão “são corpos bizarros, refratários às forças da disciplina e da normalização, sensíveis somente aos
próprios poderes de invenção” (NEGRI, 2003, p. 136), irrecuperáveis pela
lógica capitalista.
Essa com-unidade do com-um – em oposição às comunidades do
como-um onde a ideologia ética parece aquela do conquistador civilizado
(“Torna-te como eu e respeitarei tua diferença” (BADIOU, 1995, p. 39) – se
pensa a partir de uma nova ética, ou mais que isso, a partir de uma nova
ontologia, uma ontologia de seres-uns-com-os-outros, onde “a lógica do
com é a lógica da singularidade, daquilo que não pertence nem ao puro
interior nem ao puro exterior” (ANTELO, 2007, p. 30). Enfim, uma comunidade por vir a quem a Literatura escancara suas portas com toda sua
hospitalidade, pois, como diz Derrida (2003), um ato de hospitalidade é
sempre um ato poético.
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AUTOBIOGRAFIAS GAYS COMO VOZ DE COLONIZADOS E
DIASPÓRICOS
Alexandre José Ventura Silva
Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL
INTRODUÇÃO

A autobiografia é a narrativa centrada no sujeito que a relata. Constitui-se de uma forma híbrida, “[...] tendo como referente o autor, mas não
como pessoa biográfica, e sim o autor como personagem construído discursivamente” (VIEGAS, 2008, p. 8). O autor-personagem é construído pelo
viés de sua narração – o narrador é o próprio protagonista do livro. Assim,
a autobiografia define-se com o relato de experiências proferidas por um
sujeito que detém a capacidade de falar sobre si.
Como discurso do autor, os relatos autobiográficos podem se relacionar, em analogia, às vozes de sujeitos excluídos do processo de representação social, política e cultural. Uma escrita de resistência ao “discurso
colonialista [que] se apoia no reconhecimento e repúdio de diferenças raciais, culturais e históricas” (BHABHA, 1998, p. 111).
O presente artigo tem como proposta refletir sobre os relatos autobiográficos gays como produções de sujeitos colonizados e diaspóricos
– conceitos enunciados por Hall (2003) e Bhabha (1998). Enquanto produtos culturais, inseridos aqui nas discussões sobre o multiculturalismo
policêntrico de Shohat e Stam (2006), discutir a relevância de tais relatos
na contemporaneidade como maneira de firmar múltiplas identidades de
sujeitos que se enunciam. Para se chegar ao objetivo proposto, duas autobiografias servirão como objeto de análise. Em Abrindo o armário, Julio
Wiziack (2006) descreve sua “jornada em busca de identidade e autoconhecimento” [fragmento da contracapa do livro]. Pedro Almeida (2001), em
Desclandestinidade, relata como assumiu sua homossexualidade apesar
da educação religiosa conservadora.
1 AUTOBIOGRAFIA: A BUSCA DE SENTIDO DO EU PELA ESCRITA

O ponto de partida para se entender a questão autobiográfica são
as discussões formuladas por Philippe Lejeune, a partir de 1975, para normatizar a autobiografia como gênero literário – e provar a relevância do
gênero como tal – valendo-se, para isso, de uma cuidadosa preocupação
com a forma da narrativa. Lejeune (2008) propõe modelos de análise que
definiriam critérios imperativos para se configurar uma autobiografia,
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como a narração introspectiva e retrospectiva, a autoria do relato e o pacto
autobiográfico firmado, subjetivamente, entre autor e leitor da obra.
Pelo pacto autobiográfico é estabelecida uma espécie de “contrato
de leitura”, que possibilita ao leitor fazer a distinção entre uma narrativa
ficcional e um relato de vida – mesmo que seja uma distinção controversa.
Por meio de marcas textuais presentes na narrativa, o leitor reconhece o
engajamento do autor ao relatar a sua vida: a “coincidência” dos nomes
do autor, narrador e personagem; títulos e subtítulos como “minha vida” e
“memórias”; e indicações paratextuais diretas no prefácio ou contracapa
da obra.
Em uma autobiografia, o nome do autor na capa da obra torna-se o
determinante máximo de credibilidade perante os leitores, fundamentando
a narrativa introspectiva. Lejeune (2008) entende o nome próprio como a
afirmação da identidade do autor, que é também narrador e personagem.
No entanto, além dessa “tripla identificação”, é pela leitura, segundo Lejeune (2008), que a autobiografia ganha existência – ou seja, pela recepção do
leitor.
A recepção do leitor compreende um desejo de identidade com o objeto literário (a narrativa autobiográfica) por meio da adesão ao pacto autobiográfico. A literatura confessional seria, desta forma, aquela que mais
se aproximaria do leitor “porque fala de um eu, de uma pessoa viva que
ali se encontra e que diante do leitor desnuda sua vida, estabelecendo-se,
então, uma perfeita união entre autor e leitor” (REMÉDIOS, 1996, p. 206).
Camargo (2010) explica que o autor, ao se autobiografar, encena, representa um personagem em palavras pré-limitadas. Esta “encenação” do
autor, reescrevendo sua história com o que lhe é conveniente e apagando
o que compromete a sua imagem, faz com que os leitores consumam tais
obras não apenas como autobiografias, mas também como ficção. As narrativas autobiográficas trariam, desta forma, elementos literários que as
aproximariam da ficção. Para Lejeune (2008), essa aproximação do relato
autobiográfico com a estrutura de uma narrativa ficcional firma-se pela
adesão a outro pacto em contraponto ao autobiográfico – o pacto romanesco. Com o pacto romanesco, o leitor consome a obra não apenas pelo
caráter factual de uma “autobiografia pura”, mas pela estrutura narrativa
de um romance. Um “romance autobiográfico”, em que coexistiriam gradações entre pactos ambíguos.
Esse embate contraditório dos relatos autobiográfico x autoficcional
é discutido por diversos autores, na esteira do conceito de autoficção, lançado por Serge Doubrovsky (1977). A autoficção seria uma ficção de acontecimentos e fatos estritamente reais – uma variante da autobiografia. Importa aqui para o autor-biógrafo, a partir do recorte conveniente que faz de
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sua própria vida, criar-se enquanto mito para o leitor. Tal posicionamento
abre espaço para a autoficção surgir como alternativa ao autor. Um sujeito
pode propagar sua história, em um misto de realidade e ficção – ao leitor,
cabe apenas aceitar o relato, mesmo desconfiando da verdade apresentada.
Arfuch (2002) reflete sobre a hipótese das autobiografias não serem
relatos fiéis da realidade do autor-biógrafo. O questionamento é válido,
afinal os episódios escolhidos pelo autor dentre tantos de uma vida inteira
são apresentados sob a sua ótica para os leitores. Arfuch, já no título de seu
livro, traz os “dilemas da subjetividade” ao se referir ao espaço biográfico”.
A autora não considera se um relato autobiográfico é ou não verdadeiro;
importa saber se tal escrito é recebido pelo leitor como verdadeiro – seja
respeitando o pacto autobiográfico de Lejeune (2008) ou adotando o conceito de autoficção de Doubrovsky (1977). O que importa é que o sujeito-autor busca projetar uma imagem – de si próprio – que dê sentido ao
relato.
2 COLONIZADOS E DIASPÓRICOS FALANDO SOBRE SI

Podemos entender as autobiografias como formas distintas de transmissão de experiências do autor. É ele quem toma para si a possibilidade de
contar sua história, “uma necessidade pela autopreservação de uma imagem de si mesmo [...]. Tais experiências são as que importam ao escritor
para construir sua imagem e sua identidade” (SANTA, 2016, p.154).
Se cabe aos próprios autores se autobiografarem, não há uma única
narrativa possível, mas, sim, diferentes formas de se contar uma história.
Tais relatos pessoais inserem-se, então, como objetos dos estudos culturais,
abarcando discursos múltiplos, numerosas histórias e vozes distintas. Ao
proferir reflexões sobre os estudos culturais como prática, Hall (2003) observa sua visão pessoal sobre a questão autobiográfica que, por analogia,
propomos levar à discussão sobre os relatos gays.
Pensa-se a autobiografia habitualmente como algo revestido da autoridade da autenticidade. Contudo, terei que falar de um ponto de vista autobiográfico, se quiser
fugir de ter a última palavra no assunto. Vou falar da minha perspectiva sobre certos
momentos [...], não por esta constituir uma verdade, nem por representar a única
forma de se contar a história (HALL, 2003, p.188).

Para esse autor, os discursos se constroem e têm efeito na cultura – e
é isso que diferencia os sujeitos. “Há sempre algo descentrado no meio cultural, na linguagem e na textualidade, na significação; há algo que constantemente escapa e foge à tentativa de ligação, direta e imediata, com outras
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estruturas” (HALL, 2003, p. 198). É nessa descentralização que reside a linha
de fuga como local de autorrepresentação e resistência – a possibilidade do
sujeito falar sobre si próprio. Nesse contexto, podemos inserir os relatos
autobiográficos gays como produções de sujeitos colonizados, diaspóricos
e pertencentes ao multiculturalismo policêntrico – conceitos enunciados
por Hall (2003), Bhabha (1998) e Shohat e Stam (2006) e que evidenciam a
relevância de tais relatos nos estudos culturais contemporâneos.
O conceito de colonizado deve ser entendido aqui não somente no
sentido territorial, geográfico, mas no sentido de apropriação cultural. “Um
aspecto importante do discurso colonial é a sua dependência do conceito
de fixidez na construção ideológica da alteridade” (BHABHA, 1998, p. 105).
A fixação do discurso colonialista com a repetição de conceitos estereotipados e discriminatórios em relação a aspectos sexuais, raciais e sociais faz
com que toda a diferença seja vista como ameaça. “A função estratégica
dominante [do discurso colonialista] é a criação de um espaço para povos
sujeitos” (BHABHA, 1998, p. 111), apropriados, dirigidos e dominados em
várias esferas de atividade – uma população de “tipos degenerados”, como
define o autor.
O discurso colonialista prioriza e hierarquiza práticas. A voz dos colonizados não teria local nesse cenário, contrariando a posição de Bhabha:
Minha leitura do discurso colonial sugere que o ponto de intervenção deveria ser
deslocado do imediato reconhecimento das imagens como positivas ou negativas
para uma compreensão dos processos de subjetivação tornados possíveis (e plausíveis) através do discurso do estereótipo. Julgar a imagem estereotipada com base
em uma normatividade política prévia é descartá-la, não deslocá-la, o que só é possível ao se lidar com sua eficácia, com o repertório de posições de poder e resistência
[...] que constrói o sujeito da identificação colonial [...] (BHABHA, 1998, p. 106).

No tocante aos relatos autobiográficos gays, tal produção foge da
posição de estereótipo esperado pelo discurso colonialista, passando de
coadjuvante a protagonista. Autores (colonizados) encontram na autobiografia seu local de resistência – a identidade gay não se cala diante do
padrão heteronormativo fixado, e ainda repetido, na sociedade colonialista
enunciada por Bhabha (1998). Os colonizados são capazes de falar sobre
eles mesmos.
A condição de colonizado, conceituada por Bhabha (1998), pode
ser relacionada, também, à condição diaspórica analisada por Hall (2003).
Como o conceito de colonizado de Bhabha (1998), o diásporico aqui não se
limita ao sentido geográfico. De acordo com Hall (2003), é preciso entender
a diáspora enquanto experiência política sobre os deslocamentos simbóliVoltar ao sumário
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cos (identidade/gênero dos autores autobiografados, no caso desta proposta de artigo) e não somente geográficos (nação/nacionalismo).
Por conta de sua formação familiar (um misto de africanos, indianos,
portugueses e judeus), Hall (2003) – um jamaicano da classe média “vivendo o conflito entre o local e o imperial no contexto colonizado” (HALL,
2003, p. 386) – era identificado como “alguém de fora”, negociando ao longo
de sua vida diferentes espaços culturais. O autor conclui que:
Vivi as tensões coloniais clássicas como parte da minha história pessoal. Minha
própria formação e identidade foram construídas a partir de uma recusa de modelos
dominantes de construção pessoal e cultural aos quais fui exposto (HALL, 2003, p.
387).

Recusando um modelo dominante, Hall (2003) construiu sua identidade singular mesmo em meio às culturas híbridas com as quais convivia.
Em analogia, autores que se autobiografam assumindo sua homossexualidade encontram no relato a saída para firmarem uma identidade desviante
do padrão heteronormativo. Tais autores utilizam a condição da diáspora como alternativa para se autoafirmarem enquanto sujeitos próprios. “E
esta é exatamente a experiência diaspórica, longe o suficiente para experimentar o sentimento de exílio e perda, perto o suficiente para entender o
enigma de uma ‘chegada’ [...]” (HALL, 2003, p. 393).
O autor que se autobiografa é um sujeito que toma para si a capacidade de contar sua própria história, de confrontar a sua identidade
com um padrão normatizado, buscando, assim, uma participação efetiva
no contexto sociocultural. Trata-se de uma tomada de poder por quem não
espera ser representado pelo outro, mas, sim, colaborar com o outro em um
espaço de comum ação. Essa [nova] atitude do autor frente às suas aspirações de discurso ratifica um sujeito que tem o poder de enunciar sobre
si mesmo. Os relatos autobiográficos inserem-se, assim, como objetos do
multiculturalismo policêntrico.
Conceituado por Shohat e Stam (2006), o multiculturalismo policêntrico concebe o mundo sob múltiplos e dinâmicos pontos de vistas. “Tratase da tomada de poder pelos excluídos, da transformação de instituições e
discursos subordinados, [...] de uma exigência de mudanças nas relações
de poder” (SHOHAT; STAM, 2006, p. 87).
Com foco na descentralização do poder, o multiculturalismo policêntrico não se configura como uma “permissão de voz aos excluídos”, mas
sim como reconhecimento da voz do outro, sem necessidade de licença de
convite ou de falsa aceitação do outro:
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Acima de tudo, o multiculturalismo policêntrico não prega uma falsa igualdade
de pontos de vista: suas simpatias estão claramente voltadas aos marginalizados
e excluídos. Enquanto o pluralismo [cultural] pressupõe uma ordem hierárquica
estabelecida de culturas – e o faz de maneira benevolente, mas um pouco a contragosto, “permitindo” que outras vozes se juntem ao coro principal – o policentrismo
é celebratório. Ele pensa e imagina direto da margem, pois encara as comunidades minoritárias não como “grupos de interesse” a serem adicionados a um núcleo
preexistente, mas como participantes ativos no centro de uma história comum de
conflitos (SHOHAT; STAM, 2006, p. 87).

Transformando discursos subordinados em potência política, o multiculturalismo policêntrico traz à tona o sujeito excluído como porta-voz
de “afiliações construídas nas bases de desejos e identidades políticas comuns” (SHOHAT; STAM, 2006, p. 88). Conceitos unificados são rechaçados
para dar lugar à multiplicidade de vozes instáveis, diferentes culturalmente, com identidades particulares que, por interesses e discursos comuns,
resultam em identidades coletivas. As identidades são propostas pelos próprios sujeitos, e não estabelecidas por normas padrões, como observamos
no caso dos relatos autobiográficos gays – um espaço de tomada do poder
pelo sujeito, que descarta “o antigo elitismo do modelo pedagógico e etnográfico em favor de uma aquiescência pelo relativo, pelo plural e contingente” (SHOHAT; STAM, 2006, p. 69).
3 PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO, IDENTIDADES EXPOSTAS

Qual o lugar das autobiografias gays enquanto relatos de sujeitos
político-culturais? Por que tais relatos de sujeitos colonizados e diaspóricos, em um cenário de multiculturalismo policêntrico, ainda são relevantes
na contemporaneidade? Desequilibrando um padrão heteronormativo, em
que a construção ideológica de gênero mantém a dominação do masculino, tais relatos propiciam uma análise das relações de poder no interior da
cultura.
Nas obras que servem como base para a discussão proposta neste
artigo, a transmissão de experiências surge como objetivo central do relato
autobiográfico:
Ao iniciar este projeto, meditei bastante sobre as consequências de uma exposição,
mas concluí que contar a minha história poderia ser de alguma valia para outros
homossexuais. Os leitores vão ter acesso a histórias reais, nas quais poderão se reconhecer protagonistas (ALMEIDA, 2001, p. 12).
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As pessoas precisam estar conscientes de que pode haver gays em qualquer lugar
[...]. Preconceitos, todos temos – incluindo os gays. É humano. Mas daí a admiti-los
como sentença do que é certo ou errado vai uma longa distancia. [...] Só conheço
uma forma de lutar contra isso: assumir-se gay – algo que denota respeito próprio
em primeiro lugar. [...] Mais do que ter rompido com as barreiras da homofobia,
eu tinha fortalecido minha identidade gay. E esta é, para mim, a única chance de
redenção para se viver de forma mais digna (WIZIACK, 2006, p. 47).

Publicizando sua homossexualidade, os autores autobiografados viram protagonistas de suas próprias histórias e porta-vozes de outros sujeitos que se identificam com suas trajetórias de vida. Aos autores cabe
contestar o que o padrão estabelece como “correto” e validar experiências,
que formam sua identidade particular – e não apenas a permitida pelas
normas sociais. Almeida (2001) e Wiziack (2006), ao se empoderarem para
sobreviver ao padrão estabelecido, seguem os passos de Hall (2003) na condição de colonizado e diaspórico:
De repente me conscientizei da contradição da cultura colonial, de como a gente
sobrevive à experiência da dependência colonial, de classe e cor, e de como isso pode
destruir você subjetivamente. [...] Minha decisão de emigrar era para me salvar. [...]
Aos poucos, vim a reconhecer que era um caribenho negro como qualquer outro. Eu
conseguia me identificar com isso, conseguia escrever sobre e a partir desta posição
(HALL, 2003, p. 390).

Mais do que se autobiografarem, Almeida (2001) e Wiziack (2006)
acabam falando sobre e para os seus [leitores] semelhantes, a partir de
experiências particulares, como podemos observar em trechos das obras:
“[...] percebi que não tinha nada de problemático em ser gay. Minha maior
preocupação era não ser visto como um” (WIZIACK, 2006, p.28); “Assumir o
controle de minha sexualidade foi tarefa penosa, que transtornou meu astral e humor por quase oito anos porque eu resistia em aceitar a diferença
que se manifestava em mim” (ALMEIDA, 2001, p.42).
Observa-se que os relatos autorais enquanto objeto cultural viram
local de crítica e de intervenção política. Um sujeito que fala por si próprio
toma o poder do discurso. Como sentencia Hall (2003, p. 80), “o pessoal
tornou-se político”. E, enquanto sujeitos políticos, Almeida (2001) e Wiziack
(2006) veem o espaço autobiográfico como oportunidade de fala, evitando
a vitimização e a repetição de discursos patriarcais (como, por exemplo,
“homossexual não tem chance na vida”, “é perdedor”) para explicitar um
processo de transformação, para apresentar uma contrarepresentação sobre o que os outros (o padrão) esperam dele (o colonizado e diaspórico). Tal
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processo de transformação do sujeito autobiográfico já fica implícito nos
próprios títulos dos livros; Abrindo o armário – revelar-se gay – e Desclandestinidade – não ter uma vida “clandestina” – não deixam dúvidas
sobre a importância do relato para os autores.
Hall (2003) cita Habermas ao afirmar que a vida individual só faz
sentido quando escolhas livres são realizadas em diferentes contextos culturais:
A identidade do indivíduo está entrelaçada às identidades coletivas e pode ser estabilizada apenas em uma rede cultural que, tal como a língua materna, não pode ser
apropriada como propriedade privada. Consequentemente, o indivíduo permanece
na qualidade de portador de “direitos à participação cultural” (HABERMAS apud
HALL, 2003, p. 81).

Com as autobiografias levando à “participação cultural”, os autores – colonizados e diaspóricos, excluídos com voz no multiculturalismo
policêntrico – delimitam suas identidades e colocam em questão normas
estabelecidas pelo “outro dominante”. Trazer à tona experiências divergentes, “incorretas” do ponto de vista de quem domina, é a possibilidade de
dialogar com o coletivo, de provocar empatia e entendimento. Como é afirmado, “[...] se você, leitor, nunca teve contato com casos assim, talvez não
entenda o que quero dizer” (ALMEIDA, 2001, p. 111). Daí surge a relevância
dos relatos autobiográficos gays para discutir gênero e identidade cultural
de diferentes sujeitos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
E neste constante exercício de autoconhecimento, umas vezes acerto e outras tantas
eu erro. Reviro essas páginas cheio de orgulho da minha trajetória. [...] O que vale
foi ter chegado até aqui (WIZIACK, 2006, p. 88).

A proposta deste artigo foi compreender os relatos autobiográficos
gays sob a ótica da discussão de Hall (2003), Bhabha (1998) e Shohat e
Stam (2006) em relação à exclusão de sujeitos colonizados e diaspóricos no
processo particular de enunciação e representação de identidade(s). A utilização do espaço autobiográfico por sujeitos excluídos transforma-se em
campo de luta política pela afirmação de seus discursos. “As identidades
são construídas [...] no interior das relações de poder. [..] Toda identidade é
fundada sobre uma exclusão e, nesse sentido, é um efeito de poder” (FOUCAULT apud HALL, 2003, p. 85).
As autobiografias Abrindo o armário, de Julio Wiziack (2006), e
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Desclandestinidade, de Pedro Almeida (2001), foram utilizadas como objetos de análise para refletir sobre as questões propostas. Nos referidos
relatos, o contexto do autor assumir-se gay, de firmar tal desejo na sociedade, vira o fio condutor da narrativa retrospectiva. A escrita de si contribui,
assim, para a formação de si. Como atesta Klinger (2006), é preciso uma
mudança interna do autor, “uma transformação radical que impulsione ou
justifique o relato autobiográfico” (KLINGER, 2006, p. 17).
Se os escritos de si revelam por palavras tal “transformação” do sujeito – “Escancarar a verdade significou colocar um fim a essa longa tortura” (WIZIACK, 2006, p. 7) –, há, assim, a presença de um discurso de empoderamento de colonizados culturais e diaspóricos. “A construção do sujeito
colonial no discurso, e o exercício do poder colonial através do discurso,
exige uma articulação das formas de diferença – raciais e sexuais” (BHABHA, 1998, p. 107). Articulando, dessa maneira, um discurso em confronto
ao padrão heteronormativo estabelecido como “correto” na sociedade, as
autobiografias gays evidenciam sua potência enquanto produto cultural.
A relevância das autobiografias reflete-se, ainda, na identificação que
tais relatos provocam junto ao público consumidor. “Tem-se o testemunho
de uma personagem que não é apenas o dele, mas de vários personagens
que viveram ou vivem o mesmo dilema” (ANDRADE, 2009, p. 119). Mais do
que isso, podemos citar Hall (2003) ao observar as autobiografias gays atuando na formação de uma coletividade com foco de pertencimento: “É somente dentro da cultura e da representação que a identificação com [uma]
comunidade imaginada pode ser construída” (HALL, 2003, p. 78).
Pela ótica de Shohat e Stam (2006), também é possível caracterizar a
autobiografia – ato particular – como potência de um discurso coletivo no
cenário do multiculturalismo policêntrico. Para os autores, o policentrismo
prega uma política da alteridade, em que trocas discursivo-culturais são
permitidas e bem-vindas entre indivíduos e comunidades. “No interior da
luta contínua entre hegemonia e resistência, cada ato de interlocução cultural modifica cada um dos interlocutores” (SHOHAT; STAM, 2006, p. 88).
Vale trazer à reflexão a questão formulada por Spivak (2010) em
“Pode o subalterno falar?”. Ao referir-se e escrever sobre a condição da
mulher indiana, a autora considera que subalternos são todos os sujeitos
cujas vozes não podem ser ouvidas devido à “exclusão dos mercados, da
representação política e legal e da possibilidade de se tornarem membros
plenos no estrato social dominante” (SPIVAK, 2010, p. 13). Nesta concepção, podemos comparar os subalternos de Spivak (2010) aos colonizados e
diaspóricos de Bhabha (1998) e Hall (2003), exemplificados anteriormente
neste artigo.
Spivak (2010) é taxativa em sua resposta: “O subalterno não pode
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falar”. Mas cabe ponderar que a autora não sugere que grupos excluídos
não tenham o direito de falar; ela refere-se, sim, ao fato de a voz do subalterno (colonizado, diaspórico) sofrer intermediação de um sujeito dominante que se institui na posição de reivindicar (ou não) algo em nome de
qualquer outro (subordinado). Não há, assim, um discurso do subordinado;
reproduzem-se “as estruturas de poder e opressão, mantendo o subalterno
silenciado, sem lhe oferecer uma posição, um espaço de onde possa falar e,
principalmente, no qual possa ser ouvido” (SPIVAK, 2010, p. 14).
Relacionando a posição de Spivak (2010) à proposta deste artigo, podemos concluir que os relatos autobiográficos analisados não encontram
eco na resposta (negativa) da autora à indagação se o subalterno pode
falar. No caso das autobiografias, são os próprios excluídos, colonizados e
diaspóricos que tomam o poder e se enunciam. Os autores encontram nas
narrativas autobiográficas o espaço, reivindicado por Spivak (2010), para
afirmarem sua(s) identidade(s). Sendo assim, é o outro, desviante do padrão, falando por si mesmo, colocando em discussão pautas ainda necessárias na atualidade, como aceitação, identidade cultural, gênero e direitos
civis dos homossexuais.
Com os relatos autobiográficos gays, os ditos excluídos enunciam-se
sobre eles mesmos, descartando quaisquer tipos de apropriações benevolentes por parte dos dominantes. Há histórias para contar, e os subalternos
podem assim fazer, como forma de resistência e de atuação política.
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DESIGNAÇÃO E ANÁLISE DE DISCURSO: SOBRE O
FUNCIONAMENTO DO PAR GOLPE/IMPEACHMENT
Mariana Jantsch de Souza,
Universidade Católica de Pelotas - UCPel

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este é um recorte da pesquisa por nós desenvolvida sob a orientação
da Profa. Dra. Ercilia Ana Cazarin. Já que, na pesquisa de tese, tomamos
como objeto de nossas reflexões o que estamos entendendo de forma ampla como processo político, jurídico e social de rejeição e de destituição da
presidenta Dilma Rousseff.
Neste trabalho, analisaremos o par Golpe/Impeachment como uma
das produções discursivas envolvidas no processo político, jurídico e social
de rejeição e de destituição da presidenta Dilma Rousseff. Queremos, com
essa leitura ancorada na teoria de Pêcheux, observar certos elementos das
práticas discursivas que materializam o referido processo. O par em análise
representa os saberes de duas Formações Discursivas1 (FDs) antagonistas,
aqui denominadas de FD1 e FD2. Tais palavras, neste contexto, designam
a mesma situação a partir de posições opostas e em embate. Cada uma,
por estabelecer relações diferentes com exterioridade, traz o interdiscurso
de uma forma específica para o fio do discurso, promovendo movimentos
diferentes em seus processos discursivos, mas com o mesmo objetivo: legitimar os saberes da FD em que se inscrevem e as posições sustentadas em
relação à resistência/rejeição e destituição da presidenta. Em nosso gesto
de análise, compreendemos que as diferenças e contradições que essas designações põem em movimento ajudam a compreender o funcionamento
da ideologia materializada no discurso.
Nesse momento, é importante retomar a noção de Formação Discursiva. Para Pêcheux (2009, p. 147),
FD é “aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado de luta de classes, determina o que pode e deve ser dito”. É um
constructo teórico, não é da ordem do empírico. É da ordem do imaginário: é, imaginariamente, o lugar
de dizer em que o sujeito se inscreve no interior de uma região de saberes. E esse lugar de dizer está
conformado em relação ao que é ou não aceito e conveniente no âmbito dos saberes da FD. Dentro desse espaço de possibilidades e impossibilidades (conveniências e inconveniências) de dizeres, o sujeito
pode assumir certas posições, as quais variam conforme a relação que o sujeito enunciador estabelece
com os saberes da FD. Esta noção é basilar nos estudos discursivos porque, conforme ensina Pêcheux
(2009, p. 147), “as palavras, expressões e proposições etc., recebem seu sentido da formação discursiva
na qual são produzidas”.
1
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DO FUNCIONAMENTO DO PAR GOLPE/IMPEACHMENT

A repercussão da reeleição de Dilma foi além da rejeição à presidenta e aos seus supostos eleitores e evoluiu para um processo de inconformismo, de resistência ao seu poder presidencial, que se manifestou por
meio do pedido de afastamento definitivo da presidenta. Nesse âmbito de
produções discursivas é usado, então, o termo impeachment.
Na outra face da moeda, temos a reação a esse movimento de resistência e de inconformismo. Assim como tivemos uma reação à repercussão
negativa da reeleição de Dilma, tivemos uma reação ao pedido de afastamento. E nesse âmbito de produções discursivas é usado o termo golpe.
Para pensar essas designações, portanto, estamos considerando duas redes
de filiações que estamos chamando de FD1 e FD2.
Essa situação instaurou-se discursivamente de forma que para cada
rede de filiações correspondia uma forma de designar o processo político,
jurídico e social vigente. Conforme a palavra utilizada para referir a situação política brasileira, o sujeito revela suas filiações, sua posição de dizer.
De modo que aqueles que se inscrevem no âmbito dos saberes da FD1,
utilizaram (e utilizam) a palavra impeachment, enquanto aqueles que se
inscrevem no âmbito dos saberes da FD2 recorreram (e recorrem) à palavra
golpe.
Neste contexto, entendemos que o uso dos termos golpe e impeachment ultrapassou o nível da nomeação e passou a designar todo esse
processo que aqui analisamos. Assim, se no início o termo impeachment era
utilizado como nome do pedido de afastamento definitivo (ou seja, o nome
dado a um processo político e jurídico previsto na Constituição Federal),
com o tempo tornou-se uma designação para a situação vivida no cenário
político nacional. Do mesmo modo, a palavra golpe não é apenas um outro
nome dado a esse mesmo processo.
O par em análise representa os saberes de duas FDs antagônicas. O
uso desses termos, nesse contexto de produção, não é aleatório: vincula o
seu enunciador a certa FD e materializa as relações de força em jogo nesse
processo de significação dos mesmos acontecimentos. Com esse funcionamento, tais palavras deixam de representar um mero processo de nomeação, classificação ou qualificação do objeto a que remetem.
Essas designações representam um contexto discursivo determinado, funcionando como “cápsulas discursivas”2. Explicamos: funcionam como
A expressão cápsulas discursivas foi utilizada por Jael S. Sigales-Gonçalves no VIII Senale, em 2016,
quando tomamos conhecimento da mesma. Depois disso, passamos a utilizá-la em nossas reflexões,
mas apresentando-a da forma como a entendemos. Sigales-Gonçalves aprofunda suas reflexões sobre
tal expressão em sua tese de doutorado, defendida recentemente. Referência do trabalho da autora
citada: SIGALES-GONÇALVES, Jael Sânera. Sentido(s) no/do “Mensalão”: contribuições da materialidade prosódica. 2017. Tese (Doutorado). Universidade Católica de Pelotas. Pelotas, 2017.

2
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pequenos elementos que representam, como num processo metonímico,
todo o movimento de saberes engajado em sustentar e legitimar o discurso
das FDs em que se inserem.
Estamos considerando a noção de designação tal como propõe Eduardo Guimarães. Para o autor, nomeação é “o funcionamento semântico
pelo qual algo recebe um nome” (GUIMARÃES, 2005, p. 9). Já a designação:
[...] é a significação de um nome enquanto sua relação com outros nomes e com o mundo recortado historicamente pelo nome. A designação é algo abstrato, mas linguístico
e histórico. Ou seja, é uma relação linguística (simbólica) remetida ao real, exposta
ao real. Por isso um nome não é uma palavra que classifica objetos, incluindo-os em
certos conjuntos. Para mim tal como considera Ranciere (1992) os nomes identificam objetos. [...] As designações têm um papel muito importante que não se reduz
ao papel de indicar a existência ou de servir de rótulo para alguma coisa. Um nome,
ao designar, funciona como elemento das relações sociais que ajuda a construir e das
quais passa a fazer parte (GUIMARÃES, 2003, p. 54, grifos nossos).

Sendo assim, entendemos que o uso de cada um dos termos em
análise, por si só, estabelece e expõe certas relações com a exterioridade,
revelando a dimensão sócio-histórica e ideológica do discurso. Com isso,
estamos considerando as suas significações em relação “com outros nomes
e com o mundo recortado historicamente pelo nome” (GUIMARÃES, 2003,
p. 54).
Os nomes golpe e impeachment, ao identificarem o mesmo processo
(mas em direções opostas e em confronto), funcionam como elementos das
relações que ajudam a constituir nesse processo e passam a fazer parte
de tais relações. Explicamos. Cada termo funciona como uma tomada de
posição, entendida como efeito de identificação, pois, nesse contexto, o uso
desses termos, assume o viés de identificar o seu enunciador a certa rede
de filiações, a certa FD e, com isso, ao mesmo tempo o coloca em posição
antagônica com outros saberes. Tais termos passam, assim, a constituir as
relações de força que materializam no discurso, funcionando como designações.
Essas palavras põem em movimento um complexo processo de significação que relaciona as duas FDs ao interdiscurso e à memória discursiva,
atualizando diferentes efeitos de sentido para sustentar posições diferentes
e relações de oposição. Conforme Indursky (2011), essas relações diferentes
e específicas com a memória discursiva são possíveis porque cada FD é regulada por uma memória discursiva, que é determinada ideologicamente.
Essas múltiplas memórias retomadas e realocadas pelas designações
em questão são mobilizadas para ocupar espaços específicos no processo
discursivo (em um discurso e não em outro, legitimando certos saberes e
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deslegitimando outros). É compreendendo esse movimento de retomada
de memórias e o lugar que passam a ocupar que podemos observar a ideologia funcionando no discurso. Pois o que pode, deve e convém ser retomado no âmbito do discurso de cada FD é determinado ideologicamente.
Para essas reflexões, estamos considerando interdiscurso e memória
discursiva como noções diferentes, nos moldes em que propõe Indursky
(2011, p. 86, grifos nossos):
Se o interdiscurso remete, como nos diz Orlandi, à memória do dizer, isto significa
que tudo que já foi dito inscreve-se no interdiscurso e, se isso ocorre é porque o
interdiscurso constitui-se de um complexo de formações discursivas. Ou seja: todos os
sentidos já produzidos aí se fazem presentes, e não apenas os sentidos que são autorizados pela Forma-Sujeito. E, se é assim, nada do que já foi dito pode dele estar ausente.
O interdiscurso não é dotado de lacunas. Ao contrário. Ele se apresenta totalmente
saturado. Esta é a natureza do interdiscurso: reunir rodos os sentidos já produzidos
por vozes anônimas, já esquecidas. E é por comportar todos os sentidos que ele se
distingue da memória discursiva.

Nesse caminho, compreendemos que as retomadas de dizeres são
feitas a partir de certa posição de dizer, determinada por certa FD, que é
determinada por certa Formação Ideológica – FI –, ou seja, as retomadas
dos saberes do interdiscurso obedecem a um funcionamento ideológico.
Por isso, entendemos que a memória discursiva faz parte do interdiscurso,
é do âmbito do interdiscurso, mas abrange uma região de saberes mais
restrita. É lacunar e está circunscrita pelo que pode, deve ou convém ser
dito e lembrado no âmbito dos saberes da FD. E, ao mesmo tempo, também
está circunscrita pelo não dizível na FD, conforme Indursky (2011, p. 86-87,
grifos nossos).
Se a memória discursiva se diz respeito à existência histórica do enunciado no seio
de práticas discursivas reguladas pelos aparelhos ideológicos, isto significa que ela
diz respeito aos enunciados que se inscrevem nas FD, no interior das quais ele recebe
seu sentido. E mais: se a memória discursiva se refere aos enunciados que se inscrevem
em um FD, isto significa que ela diz respeito não a todos os sentidos, como é o caso
do interdiscurso, mas aos sentidos autorizados pela Forma-Sujeito no âmbito de uma
formação discursiva. [...] A memória discursiva ainda tem um outro funcionamento:
é em função dela que certos sentidos são “esquecidos”, ou seja, certos sentidos que, em
um determinado momento podiam ser produzidos no seio de uma FD, em função de
mudanças conjunturais, não podem mais aí ser atualizados, lembrados.
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São essas relações e diferenças entre memória discursiva e interdiscurso que podemos observar nas designações em análise: cada uma
mobiliza diferentes elementos do interdiscurso para sustentar-se e para
discursivizar o mesmo processo. Todos os elementos retomados pelas FDs
1 e 2 estão disponíveis no interdiscurso, mas dadas as diferentes relações
ideológicas que subjazem a cada FD, estão autorizadas as retomadas de
certos elementos e desautorizadas a retomada de outros.
Golpe e impeachment são termos que buscam significar o mesmo
acontecimento, mas em direções opostas. Isso é possível porque essas significações do mesmo são produzidas no âmbito de FDs diferentes. Nesse
ponto, relembramos Pêcheux (2009), quando afirma que o sentido não está
preso às palavras:
[...] 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 materialidade significante), mas, ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no
processo sócio-histórico no qual as palavras, expressões e proposições são produzidas
(isto é, reproduzidas). Poderíamos resumir essa tese dizendo: as palavras, expressões
e proposições etc., mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aquele que
as empregam, o que quer dizer que elas adquirem seu sentido em referência a essas
posições, isto é, em referência às formações ideológicas nas quais essas posições se
inscrevem (PÊCHEUX, 2009, p. 146-147, grifos nossos).

Os sentidos são construídos em relação à FD, às relações que a rede
de filiações estabelece com o interdiscurso e os movimentos de recorte aí
realizados conforme a memória discursiva. Voltemos às designações.
A FD1 defende que o processo vivido em nosso cenário político deve
ter como desfecho o impedimento da presidenta e, portanto, é nesse discurso que se (re)utiliza a designação impeachment. O uso dessa designação
sustenta-se nos efeitos de rejeição à presidenta e aos seus supostos eleitores que o discurso da FD1 produz. Nesse contexto de produção, o uso desse
termo mobiliza a memória do movimento Caras Pintadas que resultou no
impeachment do presidente Collor: subjaz a esse movimento de memória
a reafirmação da legitimação do processo de destituição da presidenta. Ao
aproximar o impeachment de Collor ao de Rousseff, está-se, no âmbito desse discurso, reafirmando a legalidade e legitimidade da destituição: assim
como foi legal e legítima a destituição de Collor, o é a de Rousseff.
A memória do impeachment de Collor está fortemente marcada por
um movimento popular que tomou as ruas para, num grito coletivo contra
a corrupção, pedir o impeachment do presidente. O processo de impedimento de Collor foi instaurado a partir de denúncias e investigações de
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esquemas de corrupção, por isso a memória do caso Collor está envolta em
denúncias de corrupção e marcada pela condenação do presidente, o que
sugere a veracidade das denúncias.
Além disso, ressoa no contexto atual a mobilização popular intensa
que colaborou para o desfecho de Collor: grande parte da população brasileira foi para as ruas protestar, pedir o afastamento definitivo de um presidente corrupto. Assim, no âmbito da FD1 e de sua memória discursiva,
o papel da população é marcado por uma memória muito positiva: o povo
reagiu, requereu seus direitos indo às ruas.
Assim, no âmbito do discurso da FD1, rememorar o episódio Collor,
nesse contexto, retoma efeitos de sentido positivos em relação à democracia e ao povo brasileiro. Explicamos. Quando o discurso da FD1 retoma essas memórias, aproxima os dois aspectos citados do impeachment de 1992
ao processo de impeachment de 2016, quais sejam: corrupção e a atuação
popular. Aspectos que são (re)significados para reforçar a legitimidade e a
necessidade de afastamento da presidenta e, do mesmo modo, a legitimidade e a necessidade da atuação da população (indo às ruas protestar até
que o impeachment se concretize, tal como aconteceu em 1992).
Essa memória associa a corrupção investigada no processo de Collor
à situação de Dilma em razão de uma operação federal de combate à corrupção, capitaneada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal.
Derivada de operações menores que iniciaram em 2008, em 2014 foi deflagrada a Operação Lava Jato para investigar a corrupção no alto escalão
da política brasileira. No decorrer das investigações vários políticos foram
indiciados e processados, dentre esses temos muitos nomes do partido de
Dilma. Desde então, o partido da presidenta (PT) é noticiado como o mais
corrupto3.
É a partir dessas condições de produção que esse movimento de memória e de produção de efeitos de sentido, na FD1, associa a presidenta à
corrupção e inflama a população a reagir. Tomando o contexto de Collor e
a retomada do bordão “impeachment já!”, temos, parafrasticamente, o seguinte funcionamento dessas memórias nas práticas discursivas em análise: reagimos, em 1992, à corrupção de Collor e conseguimos tirá-lo da
presidência, portanto, precisamos reagir, hoje, e tirar essa presidenta.
Deslocando esses sentidos para o momento atual, o processo de
ressignificação dessa memória traz o passado político brasileiro como um
exemplo a ser seguido: vivemos isso no passado e fizemos o correto, estamos vivenciando isso novamente e temos o dever de agir corretamente
novamente. Diante dos efeitos de sentido que sustentam a designação impeachment, no discurso da FD1, o impedimento de Dilma Rousseff surge
3
Conferir em: <http://lavajato.mpf.mp.br/entenda-o-caso>.
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Lava_Jato> .
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como a única saída para a situação social e política brasileira, como a solução correta e como dever da população exigi-la. Portanto, observamos que
nesse complexo processo de significação em que é produzida e utilizada a
designação impeachment, todos os efeitos de sentido mobilizados convergem para a consolidação de uma aura positiva em torno do processo de
rejeição e destituição da presidenta.
De outro lado, e numa direção oposta, a FD2 recorta do interdiscurso
a memória da ditadura militar vivida no Brasil para discursivizar os acontecimentos políticos atuais. Por isso, é (re)utilizado, no âmbito desse dis-

curso, o termo golpe para significar o processo de rejeição e destituição da presidenta. Esse movimento de memória busca deslegitimar
a destituição de Dilma, pois assim como foi um abuso e um excesso
o regime militar, o é a retirada de Dilma da presidência. Assim como
foi ilegítima a tomada de poder pelos militares, é ilegítima a tomada
de poder pelos adversários da presidenta.

O golpe militar de 1964 refere-se a um conjunto de eventos contra o presidente da república, ocorridos em 31 de março, que culminaram
com a tomada de poder pelos militares. Desfazendo a ordem constitucional
vigente, os militares encerraram ilegitimamente o governo do presidente
João Goulart, democraticamente eleito. Instaurava-se, com isso, uma ordem política autoritária que perdurou até 1985.
Os sentidos negativos que são retomados desse passado referem-se
à tomada de poder de forma ilegal e ilegítima, ao autoritarismo do regime
militar e às diversas arbitrariedades vivenciadas ao longo da exceção política (cassação de direito políticos, censura, redução dos direitos e garantias
individuais do cidadão frente ao poder do Estado, repressão aos opositores
e movimentos sociais por meio de muita violência).
Assim como observamos no âmbito da FD1, mas em uma direção
diametralmente oposta, as memórias postas em funcionamento pelo discurso da FD2 convergem para a produção de efeitos de sentido que consolidam uma aura negativa em torno do processo de rejeição e de destituição
da presidenta. Então, na contramão do movimento que a FD1 realiza, no
discurso da FD2 o afastamento de Dilma é associada a sentidos negativos e
o passado político brasileiro ressurge como um exemplo a não ser seguido.
Tomando essas memórias discursivas e o discurso em que são alocadas,
temos, parafrasticamente, o seguinte funcionamento: se, no passado, sofremos com a retirada ilegítima de um presidente e com a tomada de poder por um grupo igualmente ilegítimo, hoje não será diferente; portanto,
temos o dever de agir e impedir um novo golpe à democracia brasileira.
Nosso passo seguinte nesse gesto de análise é tratar da repercussão
do par em análise. Ao longo do processo de rejeição e de destituição, as deVoltar ao sumário
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signações golpe e impeachment desdobraram-se em diferentes bordões utilizados para fazer ressoar os saberes da FD1 e da FD2. Assim, o que iniciou
sua produção como um simples gesto de nomeação, passou a representar
um complexo processo de designação e desenvolveu-se, desdobrando-se
em outras cápsulas discursivas. Nesse caminho, no âmbito da FD1 foram
produzidos outros bordões, tais como: “#SaiDilmaVez”; “Vai ter impeachment”; “Impeachment já!”; “Tchau querida!”; “Fora Dilma”. Em resposta, no
domínio da FD2 foram produzidos: “#AceitaDilmaVez”; “Não vai ter golpe”;
“Não vai ter golpe, vai ter luta”; “Contra o Golpe”; “Golpe nunca mais”;
“Impeachment sem crime é golpe”; “Em defesa da democracia: Dilma fica!”;
“Em defesa da democracia, contra o golpe”.
Tais bordões inserem-se num regime de repetibilidade das memórias
que subjazem cada designação, cada FD e que sustentam os efeitos de
sentidos que cada uma atribuiu ao mesmo acontecimento. Estão no eixo
parafrástico de produção de sentidos: são formas diferentes de dizer o mesmo, de manter o processo de significação na mesma direção de produção
de efeitos de sentido. Isto é, são dizeres que funcionam na mesma direção
do par Golpe/Impeachment: buscam legitimar os saberes que sustentam a
rejeição à presidenta Dilma (FD1) e os que sustentam a resistência a esse
movimento de rejeição (FD2).
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observamos que os termos em análise funcionam como designações
que produzem um efeito de identificação em relação a uma FD e, ao mesmo tempo, um efeito de oposição em relação a outra FD. Isto é, constituem
uma tomada de posição do sujeito em relação a determinado processo discursivo.
Os termos golpe e impeachment também produzem um efeito de legitimação dos saberes da FD em que se inscreve e de deslegitimação dos
saberes da FD a que se opõe. A análise dos termos permitiu observar, ainda,
o memorável no âmbito dos saberes de cada FD em pauta, através das categorias do interdiscurso e da memória discursiva. Esse percurso discursivo
que cada termo expõe, com os movimentos de saberes que os subjazem,
permitem concluir que, no âmbito da FD1, são produzidos efeitos positivos
em torno do processo de rejeição e de destituição de Dilma; enquanto que,
no domínio de saber da FD2, são produzidos efeitos negativos em relação
ao mesmo processo e também em relação à democracia.
É nessa direção que segue nosso gesto de análise, ainda em construção. É por este caminho que estamos pensando o funcionamento discursivo do par Golpe/Impeachment, levando em conta os objetivos propostos
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para a pesquisa em andamento.
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PROMESSAS INICIAIS

Todo discurso é afetado pela ideologia que o rege e sua formulação
se dá sob as coerções do gênero textual permitido pelas regras semânticas
de sua Formação Discursiva (FD) que, dentre vários planos de estruturação, impõe temas próprios a um dado discurso. A segurança pública é um
tema recorrente nos programas de governos dos sujeitos políticos em lugar
discursivo de candidatos que se dispõem governar um Brasil com altos índices de violência contra a vida e o patrimônio. Por isso, a elegemos como
um tema próprio da Formação Discursiva político eleitoral (FDPE) proposto e debatido sob a forma enunciativa de promessa.
A segurança é um tema próprio desse discurso e, nesse sentido,
apresenta sempre uma certa repetibilidade e nos interessa investigar como
as promessas para a segurança pública e combate à violência foram discursivizadas durante a campanha da candidata à reeleição Dilma Rousseff, do
Partido dos Trabalhadores (DR/PT) e do Senador e candidato Aécio Neves
do Partido da Social Democracia Brasileira (AN/PSDB), no pleito de 2014 e
no que elas se diferenciariam em termos de filiação ideológica.
Construímos e recortamos nosso corpus discursivo a partir de um
arquivo formado pelos debates apresentados nas emissoras de televisão
aberta e pelo horário gratuito de propaganda eleitoral na televisão (HGPE/
TV), durante o primeiro e o segundo turnos. Através das ferramentas da
mídia tradicional, os candidatos se utilizaram de estratégias produzidas
pelo marketing político-eleitoral para tentar vencer as eleições, apresentando “soluções” para a segurança, mas os desdobramentos analíticos produziram outros efeitos de sentidos que foram além da superficialidade das
promessas, conforme observaremos nas análises desenvolvidas.
Pelo viés teórico da Análise de Discurso (AD), especialmente, nos
conceitos de memória discursiva, buscamos compreender o processo em
que elas se significam, dentro de um conceito teórico que coloca em xeque a neutralidade da língua. Os candidatos prometem em concomitância
ao que pode e deve ser dito, bem como, ao que não pode e não deve ser
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dito, conforme o conceito pecheuxtiano de FD e seu entrelaçamento com
a ideologia, a forma-sujeito e suas posições, pois, “[...] é através da relação
do sujeito com a Formação Discursiva que se chega ao funcionamento do
sujeito do discurso” (INDURSKY, 2007, p. 79) e, acrescentamos, subordinadas teoricamente a Pêcheux (2009) que os candidatos são interpelados em
sujeitos de seu discurso por tais FDs que representam, pela linguagem, as
Formações Ideológicas que correspondem às suas respectivas posições de
sujeitos de situação e de oposição.
Desse modo, este trabalho será desenvolvido mediante a apresentação teórica que contempla questões sobre campanha eleitoral na mídia,
segurança pública e seus desdobramentos, juntamente com os conceitos
teóricos da AD que nos interessam e que serão abordados, simultaneamente, ao nosso gesto analítico das promessas de campanha dos presidenciáveis aqui consideradas como discurso.
1 AS PROMESSAS DE CAMPANHA E OS (D)EFEITOS DE COMPLETUDE

Segundo Charaudeau (1992), a promessa é uma ação que deve(ria)
ser executada por aquele que prometeu, ou seja, uma espécie de juramento
que coloca o candidato em posição de responsável/comprometido pela sua
concretização futura, diante dos sujeitos eleitores que, apesar de ocuparem uma posição de neutralidade, pela sua incapacidade de executá-la,
enquanto pertencente à estância cidadã, não deixa de ser o corresponsável pela sua efetivação, através do seu voto, conforme observaremos no
percurso das análises das promessas de DR/PT – implantar Centros de
Comandos e Controle (CCC), criar o Programa de Segurança Integrada,
fortalecer ações de combate às organizações criminosas, mudar a Constituição – e por AN/PSDB – controlar as fronteiras, criar o Programa Polícia
na Rua, ampliar vagas nas prisões federais, recriar o Programa fica vivo,
diminuir a maioridade penal e reformar o Código Penal.
PROMESSAS TEÓRICAS: A SEGURANÇA PÚBLICA NA MIRA DO DISCURSO

Michel Pêcheux pensou na sociedade do seu tempo, através da sua
paixão crítica e inconformada pela língua, reinterpretando-a enquanto
algo que não se fecha nela mesma, mas que falha e falta na sua opacidade
e incompletude. Ele observou os acontecimentos políticos do seu tempo,
utilizando-se da língua atrelada à exterioridade, enquanto componentes
essenciais para problematizá-los em uma disciplina de entremeio (Linguística, Ciências Sociais e Psicanálise).
A pulverização da disciplina do solo francês em outras partes do
globo, incluindo o Brasil, foi capaz de promover ressignificações tanto no
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modus operandi de como se lidava com os conceitos, quanto na abertura de
possibilidades para desenvolver análises de temas diversos disponibilizados em uma infinidade de arquivos.
As últimas campanhas têm se utilizado tanto da mídia tradicional
(rádio e televisão), quanto da diversidade de recursos oferecidos pelas redes sociais – twitter1, facebook, whatsapp etc. Diante de uma vida em sociedade, permeada pela tecnologia, focamos na campanha mediada pela
televisão, por ainda se constituir como modalidade central e oficial do processo político eleitoral do Brasil.
Para Albuquerque (2004), o HGPE/TV é ferramenta importante das
campanhas eleitorais na televisão, que se utiliza das linguagens dos gêneros televisivos – telejornais, programas de humor, entrevistas, vinhetas etc.
– para ir além dos programas de governos, obrigatoriamente apresentados
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
No que concerne à segurança pública, o que assistimos, durante a
campanha eleitoral de 2014, foi a apresentação de estratégias definidas e
simplificadas para um tema social complexo que, obrigatoriamente, tem
que fazer parte da agenda das promessas dos candidatos, pois, segundo
Stevanim (2006), em se tratando de Brasil, os anos 1980 despontaram a
emergência da violência urbana: com sequestros relâmpagos, assaltos à
mão armada nos bairros de classe média e o crescimento do narcotráfico
– desvelando a ausência do Estado diante das políticas vigentes já naquela
época e, consequentemente, a exclusão da classe social pobre.
Para o referido autor, os ataques do Primeiro Comando da Capital
(PCC), em 2006, trouxeram a emergência de um debate sobre a violência
urbana e um Estado a serviço de uma elite (coronéis contemporâneos),
deixando fendas para a montagem de um Estado paralelo tanto por parte
de grupos excluídos quanto dos próprios agentes/servidores dos Aparelhos
Repressor e Ideológicos2, que optam por métodos extraoficiais para enfrentar a criminalidade.
Observando as Condições de Produção (CP) das promessas enunciadas pelas posições ocupadas por seus sujeitos, verificamos que as “soluções” para a segurança pública foram apresentadas sem o aprofundamento
necessário e capaz de desvendar algumas das causas geradoras da violência. No efeito de completude, promessas de aumento de recursos para a
pasta, investimento em tecnologia, integração das polícias, diminuição da
maioridade penal não foram suficientes para adentrar nesse terreno poPara uma análise do discurso político, no twitter, recomenda-se o trabalho de Juliana da Silveira,
intitulado Rumor(es) e Humor(es) na Circulação de Hashtags do Discurso Político Ordinário no Twitter.
2
Amparamo-nos, teoricamente, na divisão dos Aparelhos de Estados, desenvolvida por Althusser
(2008), em Repressor, no singular porque significa um aparelho único (ARE: prisões, forças armadas,
corporações policiais, governo, tribunais etc.) e Ideológicos (AIEs: escolar, familiar, religioso, político,
sindical, informativo, cultural etc.).
1
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roso que compõe o discurso político eleitoral, tal qual será observado no
desenvolvimento da análise.
AS PROMESSAS DE DILMA ROUSSEFF: TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO

As promessas para a segurança pública, dentro do contexto da propaganda eleitoral de DR/PT, primaram por investimentos em tecnologia e
integração das polícias, apresentadas enquanto “solução” para os elementos desencadeadores da violência, conforme a apresentação das sequências
discursivas (SDs) analisadas. Vejamos a SD 1:
SD 1 - DR/PT: Quero fazer o que nenhum presidente fez antes: criar um modelo de
segurança integrada entre todas as polícias, sejam elas federais ou estaduais com o
apoio das forças armadas. Sempre se pensou que essa integração seria impossível,
pois cada polícia tem a sua própria característica, mas colocamos esse modelo em
prática durante a copa do mundo e provamos que é sim possível trabalhar de forma
integrada. (HGPE/TV: 18/10/2014)

Pêcheux (2009), ao afirmar que o indivíduo é interpelado em sujeito
pela ideologia, por meio da língua inscrita na história, nos remete à exterioridade constitutiva desse enunciado. Ademais, retomamos o conceito
de memória discursiva, a partir de Pêcheux (1999) que a define como algo
que restabelece o que está implícito e faz ruir dizeres já postos como concretizáveis.
Sobre o mesmo da palavra materializada abre-se, “[...] outra possibilidade de articulação discursiva [...]. Uma espécie de repetição vertical,
em que a própria memória esburaca-se, perfura-se antes de desdobrarse em paráfrase” (PÊCHEUX, 1999, p. 53). Ao prometer a integralização
da segurança pública, outros sentidos ressoam e são ressignificados pelo
efeito metafórico que, segundo Pêcheux (1997) desliza de “x” para “y”, desautorizando a transparência da linguagem, ao atrelarmos o efeito dessa
promessa ao modelo de funcionamento histórico, social e ideológico das
instituições policiais.
A promessa oferece uma segurança integrada, produzindo um deslizamento de sentido que resvala no modus operandi desintegrado ou na
insegurança social generalizada. É no deslize retomado por outros discursos que se justifica o fracasso da segurança pública pela sua desintegralização, por meio da atuação isolada e independente das suas instituições.
Na promessa de integralização, a candidata se desidentifica com o modelo
de funcionamento das instâncias policiais, que executa as ações dentro
de limites estabelecidos. Ao propor a unificação de tais aparatos policiais,
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divergências e desintegrações entre tais corporações são retomadas resvalando na prestação de serviço de má qualidade aos contribuintes/eleitores.
Pensando sobre os pontos de deriva apresentados durante a análise
do enunciado on a gagné, Pêcheux (2002, p. 53) afirma que todo “enunciado
está intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo”.
Portanto, nessa SD, escapamos da literalidade do sentido, ao perceber o
efeito de ineditismo marcado linguisticamente pelo pronome indefinido
“nenhum” e o advérbio de tempo “antes” (nenhum presidente fez antes),
no discurso político eleitoral da candidata.
A memória atua no fio do discurso, pois, ao enunciar a “criação de
uma segurança integrada”, DR/PT produz um efeito de apagamento das
gestões anteriores, bem como, de originalidade capaz de perpassar as dificuldades burocráticas e políticas, já que “sempre se pensou na impossibilidade da integração das instituições policiais”, superando o ranço tradicional das instituições de segurança que atuam de forma desintegrada/
fragmentada.
O verbo “provar” (provamos que é sim possível trabalhar de forma
integrada) marca também a posição de situação da candidata, dentro de
uma FDPE produzindo o efeito de continuidade ampliada. Orlandi (1999)
afirma que falar é esquecer e, nesse esquecimento, novos/outros sentidos
vão surgindo, enquanto outros vão sendo apagados/esquecidos/silenciados, ou seja, somente uma parte da população (a que mora nas cidades,
onde houve jogos da Copa) foi contemplada/protegida. O enunciado retoma a abrangência limitada e incompleta da eficácia das políticas públicas
para a segurança que deixa desprotegida a população que reside fora do
eixo (grandes centros) que sedia eventos importantes e, portanto, submetido ao olho da mídia internacional.
Tais resultados reforçam a desidentificação do efeito de sentido
atribuído ao enunciado promessa, no discurso político eleitoral produzido
pelo lugar discursivo de candidata da situação que já está concretizando as
ações prometidas ao eleitor, conforme apresentamos na SD 2:
SD 2 - DR/PT: [...] estamos nos baseando em um trabalho concreto e não em promessas vazias. O modelo de segurança integrada que vamos levar a todo país é uma
prova disso. Não estamos partindo do zero e nem de uma teoria qualquer, mas de
uma experiência já testada e aprovada.(HGPE/TV: 18/10/2014)

As promessas, enquanto componente essencial de campanha, são
produzidas a partir de um efeito de sentido de que não serão cumpridas,
ou seja, pela não obrigatoriedade de realização futura, colocando em xeque
o compromisso prévio e o descrédito dos políticos perante a população.
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Diante disso, DR/PT, afetada ideologicamente por essa prática de que pouco se faz daquilo que se promete em tempos de campanha eleitoral, anuncia ao eleitor que sua promessa não está pautada em “promessas vazias”,
mas em um “trabalho concreto e numa experiência real, testada e aprovada
que vai continuar” sendo executada.
No contexto de uma campanha eleitoral, as promessas anunciadas
sempre são questionadas pelos eleitores conscientes, afetados por uma rotina em que os serviços públicos ofertados são burocráticos, de péssima
qualidade e pouca eficiência. Por isso, a negação de que as “promessas”
não são “vazias” significa uma descristalização de que não se leva a sério o
que se promete em campanhas eleitorais, justificando que se trata de um
projeto em processo e sem possibilidade de não vir a se efetivar.
Entretanto, para que tais promessas sejam cumpridas, é preciso eliminar o divisor de águas que pode impedir essa integração, através da
legitimação legal, somente realizada pelo campo jurídico. Por isso, a promessa de mudar a Constituição é central para eliminar a fragmentação da
segurança pública. Vejamos a promessa da candidata na SD 3:
SD 3 - DR/PT: Eu estou propondo mudar a Constituição para que o Governo Federal possa, junto com os governos estaduais, atuar na garantia da Segurança pública.
Uma Segurança pública fragmentada só interessa ao crime organizado que atua
coordenadamente em todo o território nacional. (HGPE/TV: 18/10/2014)

A promessa resvala em um empecilho que precisará ser solucionado
pelo jurídico para que a União possa atuar juntamente com os Estados. Há
um efeito de dependência de outros Aparelhos Ideológicos para que ela
seja validada, justificando a necessidade de integração com outras instâncias como a Câmara de Deputados, o Senado Federal e todo um trabalho
de bastidores requerido por qualquer promessa de mudança.
O efeito sobre o enunciado de que o “crime está organizado e atuando coordenadamente em todo o território nacional” se coloca como uma
preocupação a ser enfrentada, diante de algo que funciona amparado em
uma ordem, uma lógica organizada tal qual uma corporação com pessoas
qualificadas para atuar nas subdivisões de uma empresa voltada para a
produção de atos ilícitos.
A segurança pública, ao ser qualificada como “fragmentada”, retoma dizeres que produzem efeitos de partes (pedaços) do modo como funcionam suas instituições. Nesse enunciado, emerge a impotência do Estado
em criar mecanismos para impedir lavagem de dinheiro, tráfico de drogas,
desvio de dinheiro público, armas, pessoas e animais, corrupção de agentes
públicos, empresas de “fachada” etc. Diante desse enunciado, percebemos
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a impossibilidade de unificação dos mecanismos jurídicos e políticos que
desenham um país geograficamente dominado pelos senhores do crime.
No entanto, para que tais promessas se efetivem, é necessária a atuação de outros Aparelhos de Estado para integrar e organizar a segurança,
fortalecer as fronteiras e desmantelar o crime organizado, faz se necessário
alterar a Constituição Federal, promulgada em 1988, para destituir o efeito
de meia promessa, probabilidade limitada, dependência e subordinação.
AS PROMESSAS DE AÉCIO NEVES: REPRESSÃO E CONTROLE

Diante de uma diversidade de temas, a segurança pública também
fez parte das promessas apresentadas por AN/PSDB, enquanto oposição
da candidata da situação. Passaremos à análise dos recortes selecionados,
a partir da SD1.
SD1 - Locutor off: [...] O Brasil precisa de um presidente com coragem para arrumar a segurança. [...] Aécio vai controlar com maior rigor as fronteiras do Brasil, por
onde entram as armas e as drogas que alimentam a violência e aumentar a repressão e punição ao tráfico. E com o “Polícia na Rua”, [...] vai colocar 50 mil policiais,
que hoje fazem trabalho administrativo, de volta às ruas, para atuar cuidando da
segurança. [...] vai levar a experiência do Programa “Fica Vivo”, para todas as regiões
do Brasil, afastando milhares de crianças e jovens que vivem em situação de risco
social, do perigo das drogas e do crime. (HGPE/TV: 10/10/2014).

Ao enunciar que é preciso ter “coragem” para tirar os policiais que
estão nas salas das instituições e colocá-los na rua para atender a população, através de um programa denominado “polícia na rua”, discursos sobre
os desvios de funções muito recorrentes dentro das instituições públicas
são retomados na forma de “apadrinhamentos” que privilegiam os denominados “costas quentes”, tirando-os dos enfrentamentos que podem ocorrer,
durante os plantões ostensivos e repressivos.
A emergência contínua de determinados temas, quando colocados
em funcionamento pela relação da língua com a história, passa a pertencer ao dizível obrigatório de uma época em que o tráfico de drogas é um
problema a ser enfrentado, reverberado no enunciado “fica vivo”. Nessa
promessa, nos respaldamos em Orlandi (2004) para refletir sobre a incapacidade de atingir o processo de constituição da violência que pode ser
resultado das desigualdades sociais, produzida pela forma sujeito histórica
capitalista. Nesse sentido, silenciam-se as questões sociais voltadas à educação de qualidade, consumo consciente e políticas públicas efetivas de
atuação na diminuição do fosso da desigualdade.
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Nessa conjuntura capitalista, tentam-se apagar as desigualdades
produzidas pelo próprio sistema e, portanto, gerador de violência resultante da má gestão das relações sociais e econômicas que impossibilitam
a maioria da população a ter acesso mínimo a bens sociais, econômicos,
culturais e também aos bens simbólicos como o saber, a moral e a ética.
A maioridade penal é outro tema da agenda do candidato tucano,
apresentado na voz do seu vice, conforme está descrito na SD 2:
SD 2 - Aloysio Nunes: Aécio tem toda razão. Hoje, só a partir dos 18 anos, a pessoa
responde criminalmente pelos seus atos. Até essa idade, o infrator é julgado com
base no Estatuto da Criança e do Adolescente que é uma lei justa, não tem dúvida,
mas não é suficiente em todos os casos. A nossa proposta mantém a regra geral da
maioridade penal a partir dos 18 anos. Mas, em situações muito graves, de delitos
violentos, os chamados crimes hediondos, nós queremos que, a partir dos 16 anos, o
jovem possa ser julgado como adulto. E, se for condenado, vai cumprir pena. Só que
em presídios especiais, separado dos adultos. (HGPE/TV: 09/09/2014).

Na promessa de diminuição da maioridade penal e no acontecimento de uma campanha eleitoral, os discursos vão sendo produzidos no entrecruzamento onde ocorre o “[...] ponto de encontro de uma atualidade
e uma memória” (PÊCHEUX, 2002, p. 17). Portanto, saberes já-ditos em
outros lugares deslizam na formulação do sujeito ao enunciar que um adolescente responde criminalmente pelos seus atos “só a partir dos 18 anos”,
produzindo um efeito temporal de demora, para instituir-lhe a penalidade
como punição dos seus crimes.
A materialidade linguística promove a antecipação de fase humana
ao adolescente infrator, uma espécie de adultização delegada a uma parcela da juventude que pratica ações que transbordam os limites do aceitável,
mas resvala em determinações jurídicas. O efeito de complacência da Lei
que protege o adolescente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA – impede o endurecimento da pena para esses agentes de violência,
portanto indicado para ser inserido, antecipadamente, ao mundo dos adultos criminosos.
A deslegitimização do ECA enquanto legislação protetiva é o ponto
nodal que justifica sua insuficiência e, portanto, produtora da impunidade
que gera essa terra de “fora da lei”. Por isso, o candidato também promete
mudar o Código Penal para poder punir os adolescentes infratores. Já que
há uma memória social sobre a situação carcerária no País, o sujeito antecipa que esses adolescentes serão julgados como adultos, mas cumprirão
suas penas em presídios especiais.
Observamos que a contradição permeia seu discurso, pois apesar da
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igualdade das ações criminosas se assemelharem aos adultos e, por isso,
devem ter a mesma punição, a realidade dos presídios brasileiros é retomada como lugares fétidos, insalubres, sem nenhuma política pública que
vislumbre recursos para atenuar a situação.
Se, por um lado, acionados pela memória, percebemos que os índices de violência praticada por adolescentes é alto, a ponto de se pretender
diminuir a maioridade penal; por outro lado, há uma série de entraves,
por meio de uma legislação que protege o adolescente infrator. Como diz
Haroche (1992) somos sujeitos de direito e isso significa estar assujeitado
à lei, até mesmo para mudar o funcionamento das instituições prisionais,
também lembradas nas promessas do presidenciável, pela SD 3:
SD 3 - AN/PSDB: [...] eu quero oferecer ao Brasil um projeto que deu muito certo
em Minas Gerais [...]. Um deles é as APACs com índice de ressocialização acima de
75%, onde os presos de menor periculosidade, eles próprios cuidam da sua segurança, estudam e trabalham e as parcerias com o setor privado [...]. (Debate: SBT
1/9/14).

Nessa SD, há um discurso de desidentificação em relação ao sistema
prisional do restante do país e suas consequências para a sociedade, ao
elencar o Estado mineiro com um diferencial positivo de gestão, em relação
às prisões superlotadas e aos baixos índices de ressocialização dos outros
Estados.
Conforme afirma Indursky (2011), a memória discursiva também se
refere aos sentidos que devem ser refutados, portanto, não ditos e, nesse
caso, o discurso das privatizações deve ser esquecido, mas sem deixar de
ser praticados, em virtude das mudanças conjunturais. O fato de os presos
se autogestionarem implica uma transferência de responsabilidade do Estado, ao sugerir que o preso “trabalhe e estude”, enquanto alternativa de
cumprimento de pena, mediante “parceria com o setor privado”.
Já que alguns enunciados não podem ser lembrados, o esquecimento
também produz seus efeitos, através da legislação que, por um lado, não
estabelece como obrigatoriedade tanto o trabalho, quanto o estudo ao apenado e, por outro, que tipo de trabalho e formação será destinado àqueles
que, na maioria, não tem acesso a nenhum tipo de trabalho formal e educação institucionalizada, quando estão em liberdade. Diante de um mercado
de trabalho cada vez mais preenchido por máquinas e pessoas com alto
nível de qualificação, uma escassez de oportunidades permeará a rotina
dessas pessoas que tem sua ficha pessoal marcada por práticas criminosas.
O preso, mesmo tutelado pelo Estado, vai trabalhar e estudar, mas
em “parceria” com o setor privado. Aqui a memória discursiva produz seus
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efeitos, retomando o modelo de estado mínimo e entrega do bem público
à iniciativa privada, pois o enunciado “parceria” nos remete a uma comunhão entre a coisa pública, do povo (o Estado), e empresa privada que possui um dono (acionistas).
Como a memória discursiva é lacunar e esburacada, o enunciado
“parceria” tenta camuflar os tempos de privatizações já instaurados, por
meio de um efeito de sentido de camaradagem entre o público e o privado.
Uma relação colaborativa que vislumbra um objetivo comum que, no caso
em análise, é a ressocialização de uma parcela da população que ainda não
foi socializada.
O emprego do termo “parceria” evita o enunciado “privatização” ou
“terceirização”, pois ambos são vistos negativamente pela população e, em
condições de produção de campanha eleitoral, evita-se qualquer prática
discursiva que arrisca a perda de votos.
PROMESSAS CONCLUSIVAS

Nosso gesto analítico, diante da campanha de DR/PT, resultou na
conclusão de que a segurança pública brasileira é considerada desintegrada, descoordenada e desorganizada. Por isso, a promessa da candidata
para o setor é promover uma transformação que seja capaz de restabelecer
sua aplicabilidade de forma integrada, coordenada e organizada para atuar
no combate ao crime organizado.
Para DR/PT, a solução é investir em tecnologia, mudar a Constituição para poder criar um projeto de segurança pública integralizada e centralizada em Centros de Comandos e Controles instalados nas capitais brasileiras. Apesar de tal ação produzir um efeito de completude, através da
centralização em um ambiente permeado pela tecnologia, há um entrave
que impede a concretização desse empreendimento, ou seja, é preciso que
haja junção de outros Aparelhos Ideológicos, como a mudança da Constituição Federal.
Para AN/PSDB, a “solução” está no aumento da repressão e do rigor, por meio da diminuição da maioridade penal, controle das fronteiras
e “parcerias” com os setores privados, para aumentar o número de vagas
nas prisões.
Os dois candidatos falam sob as mesmas coerções da FDPE, todavia,
de lugares discursivos diferentes (situação x oposição), portanto, para ambos, resolver o problema da segurança é simplificado em promessas que serão posteriormente cumpridas, mas DR/PT usa seu lugar de situação para
produzir efeitos de sentido de que sabe como fazer, de que já está fazendo
ou de que só não faz mais por depender de outro campo, o jurídico. Já AN/
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PSDB, do lugar de oposição, precisou negativizar todas as ações do governo e propor mudanças, mas, como afirma Orlandi (2004), é preciso não cair
nas facilidades do discurso homogeneizante da violência, pois é em nome
da segurança que a insegurança está sendo praticada, produzida e reproduzida, através de uma língua de vento, instável e fluida.
Mesmo inseridas em um discurso político fluído marcado pela língua de vento, que não permite o aprofundamento desse tema complexo,
os sujeitos políticos não têm como não falar de um tema próprio à cidade
historicamente relacionado ao modo de produção capitalista. E, pelas contradições de seus discursos, é possível perceber marcas de filiações ideológicas distintas que apontam para diferentes soluções justamente por
conceberem de forma diferente as causas da violência.
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O CORPO DEFICIENTE E SUA INSCRIÇÃO NOS DISCURSOS
PEDAGÓGICO, JURÍDICO E MIDIÁTICO
Diane Silva Zardo
Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL
Giovanna G. Benedetto Flores
Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL
Considerando a materialidade do sujeito, o corpo significa
(ORLANDI, 2012, p. 83).

Com o interesse de pensar a questão social e histórica da inclusão
de pessoas com deficiência na sociedade, trazemos como pontos de análise para este estudo os aspectos discursivos das dimensões pedagógica,
jurídica e midiática que expõem as opacidades sobre as pessoas com deficiência, numa relação com os conceitos fundadores da teoria da Análise de
Discurso, de Michel Pêcheux e seus colaboradores. Essas questões foram
suscitadas na elaboração de nosso Projeto de tese1 do curso de Doutorado
em Ciências da Linguagem – UNISUL/SC.
Atualmente, emergem muitos debates e enfrentamentos, nos mais
diversos segmentos, com o intuito de refletir sobre a complexidade das
questões que envolvem as pessoas com deficiência. Nesse sentido, as instituições passam a ser olhadas sob a ótica da inclusão social, a qual se torna
um dos meios para combater atitudes discriminatórias e excludentes, como
garantia dos direitos da pessoa com deficiência, entre eles o de pertencimento aos diversos espaços sociais.
Neste estudo, consideramos as práticas institucionais da Escola, do
Estado e da Mídia em suas respectivas dimensões pedagógica, jurídica e
midiática. Dessa forma, tratando-as como produtoras de discursividades
– isto é, tomadas em discursos sobre as pessoas com deficiência, o que implica numa escuta das marcas que se produzem do/no corpo deficiente
enquanto materialidade e como estas se significam nessas práticas.
Por um lado, identificamos que a dimensão pedagógica encontra sua
extensão na instituição escolar, na qual questões sobre inclusão se produzem e se significam por meio de demandas e de dilemas. Por outro lado,
no campo do jurídico, cuja função primordial é normatizar questões que
emergem no processo de inclusão social, nos interessa pensar o funcioProjeto de Tese apresentado no Programa de Pós Graduação da Universidade do Sul de Santa Catarina- UNISUL, com o tema “A discursividade do artigo nº 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, nº 9394/96”.

1
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namento do discurso jurídico, as responsabilidades e regulações, a multiplicidade, senão o equívoco, com que se apresentam os sentidos, assim
como sua aplicação/atravessamento no discurso pedagógico. Outro ponto
de nossa análise se refere à dimensão midiática, também sob o propósito
de um discurso sobre as pessoas com deficiência, considerando elementos
que compõem as condições de produção deste discurso e sua influência na
sociedade. A mídia tornou-se um meio para a “visibilidade” na contemporaneidade, ou seja, um espaço de amplificação, por meio do qual são possíveis outras formulações ou modos generalizantes do dizer, constituindo
assim “redes de sentidos” (PAYER, 2016, p. 346).
Questões sobre o corpo deficiente, suas marcas e significação, estão
postas em discussão à luz da Análise de Discurso, teoria francesa fundada
por Michel Pêcheux, conhecida no Brasil a partir dos trabalhos de Eni P.
Orlandi. Buscamos, na relação desta teoria com a materialidade do corpo
deficiente – enquanto objeto teórico –, fomentar uma escuta considerando
o modo como as marcas são produzidas, se significando nas práticas, e
nesse viés, compreender as representações produzidas nos diferentes discursos de tal forma a incidir no processo de constituição desses sujeitos.
Consideramos, inicialmente, o corpo material, o movimento da significação do corpo, já que esta não pode ser pensada sem a materialidade
do sujeito. Esse movimento nos interessa para pensar as relações entre
corpo e sujeito, sujeito e ideologia, materialidade histórica e processos sócio-políticos. Assim, entendemos que os modos de produção da vida material condicionam o conjunto dos processos da vida social e política. Para
Orlandi (2012, p. 85), o discurso se produz nessas condições, assim como o
sujeito e os sentidos também são produzidos, sob o efeito da ideologia em
sua materialidade.
No imbricamento do sujeito/corpo, da sua materialidade e sua historicidade, percebemos como esse corpo é significado nos diferentes espaços
ou lugares sociais a que pertence; neles se constituem os processos de significação e de identificação. E o sujeito, por ser simbólico e histórico-social,
interpreta e, ao mesmo tempo, é interpretado, ideologicamente marcado;
retomamos Orlandi (2012), para relacionar o modo com que o sujeito é significado, assim como o seu deslocamento na sociedade e na história: corpo
segregado, corpo fora do lugar ou deslocado, corpo ilegítimo.
Nos processos de identificação, como referimos anteriormente, o sujeito depara-se com gestos de tensão nas relações entre o dentro e o fora,
entre o corpo do sujeito e o corpo social, constituindo assim a sua materialidade – seja da forma particular de produzir sentido e de se significar,
seja de um acontecimento da linguagem no sujeito que é visto na história e
na sociedade. Para a Análise de Discurso, o corpo é tanto discurso quanto
forma de subjetivação, isto é, o corpo significa não só como lugar onde o
Voltar ao sumário

307

Discurso, cultura e mídia: pesquisas em rede

sujeito habita, mas também como sendo o próprio sujeito: “O corpo não
escapa à determinação histórica, ele não é avesso à ideologia, por isso é
afetado pela nossa sociedade de consumo, de mercado, de tecnologias”
(ORLANDI, 2015, p. 197).
Parafraseando Pêcheux (2015), poderíamos dizer que de nada serve
negar essa necessidade de aparência de um corpo normatizado, tudo começa com a relação de cada um com seu próprio corpo, com a exterioridade. De modo geral, estamos diante de ferramentas de controle que buscam
enquadrar os corpos em um mundo logicamente estabilizado, sendo esse
controle determinado pelo Estado. Ao pensar o sujeito e os processos de
individu(aliz)ação (ORLANDI, 2012), nos deparamos com a forma-sujeito
-histórica do sujeito capitalista, ou seja, as formas de individu(aliz)ação
impostas pelo Estado, sustentadas no jurídico, estabelecidas pelas instituições e discursos. Conforme proposto por Orlandi (2012, p. 228): “A sociedade não é inerte”, uma vez individuado pelo Estado, o sujeito vai estabelecer
relações de identificação com essa ou aquela formação social, com os sentidos que o identificam em sua posição-sujeito na sociedade.
O CORPO DEFICIENTE INSCRITO NO DISCURSO PEDAGÓGICO

A escola é a sede do Discurso Pedagógico, segundo Orlandi (2011), e
o fato desta ser considerada como instituição, faz do discurso pedagógico
um dizer institucionalizado e autoritário, que legitima a instituição em que
se origina. Assim, a escola se institui por regulamentos, como modelos,
que atuam “pelo prestígio de legitimidade e pelo seu discurso” (ORLANDI,
2011, p. 28).
Nessa caracterização do discurso pedagógico, temos o sistema de
ensino que atribui a posse do saber legítimo ao professor, autorizando-o.
Essas representações mantêm o professor como autoridade e a imagem do
aluno como tutelado, como se refere a autora:
As mediações, nesse jogo ideológico, se transformam em fins em si
mesmas e as imagens que o aluno vai fazer de si mesmo, do seu interlocutor e do objeto de conhecimento vão estar dominadas pela imagem que ele
deve fazer do lugar do professor (ORLANDI, 2011, p. 31).
Sabemos que as relações entre os sujeitos são relações de sentidos,
nessa direção, a Análise de Discurso busca compreender como essas relações produzem efeitos de tal forma que, ao significar, os sujeitos também
se significam. Ao tratarmos da instituição escolar, podemos afirmar que
ela se apresenta como lugar de significação em que o funcionamento dos
sentidos já está posto, determinado. A escola é o lugar social do discurso
pedagógico: um dizer que dá garantias à instituição em que se origina e
para qual está legitimamente vinculado. É lugar onde se estabilizam sentiVoltar ao sumário
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dos, que cristalizam a história, “a Escola, em sua forma social, entra no sentido de reforçar e estruturar relações entre sujeitos no espaço” (ORLANDI,
2013, p. 285). Trazendo a questão da inclusão escolar, percebemos que os
sentidos que ali circulam sobre a deficiência, se constituíram através de
funcionamentos histórico-ideológicos marcados pelo preconceito, pela rejeição e pelo abandono, e que, ao produzirem efeitos, dizem do acesso, da
relação de pertencimento, dos modos como a inclusão/exclusão social se
materializa nos diferentes discursos.
Estamos tratando sobre um corpo deficiente que se insere com sua
materialidade no espaço escolar, o qual produz marcas significando-o e
significando-se. Um corpo discursivo que não é indiferente às condições
de produção desses sentidos. Trata-se de um corpo interpelado, simbólico,
produzido em um processo de significação, o que resulta em uma formasujeito histórica com seu corpo. Nas palavras de Althusser (1978, p. 67),
todo indivíduo humano só pode ser agente de uma prática na condição de
se revestir da forma-sujeito, sendo esta determinada pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico no qual estão inseridas
e, segundo Pêcheux (2014, p. 146), se dão através de diversas formas, impostas pelas “relações sociais jurídico-ideológicas”.
Percebemos nessa relação que a nomeação “corpo deficiente” se investe de sentidos, há uma significação própria e, por vezes, silenciada. Nas
palavras de Orlandi (2012, p. 86), “um sujeito em silêncio se apresenta com
um corpo que significa seu silêncio e se significa nesse silêncio”. Trata-se
de um corpo deficiente e silenciado, intrinsecamente relacionado ao corpo
social, ou seja, aqueles corpos que representam os atributos socialmente
aceitos pelos aparelhos ideológicos.
Fazendo um percurso pelo processo de integração/inclusão na escola
pública regular, a partir das normatizações legais, destacamos a década de
1960, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, nº
4024/61, na qual percebe-se que o poder público, mesmo que reconhecendo a possibilidade de integração dos alunos com deficiência na sociedade,
se eximiu das obrigações com a educação, na medida em que não faz referências à obrigatoriedade ou acesso a educação pública. Na década de
1970, com a publicação da LDB nº 5692/71, novamente, o poder público
não manifesta suas intenções ou obrigações com relação à inclusão escolar.
Mais tarde, com a publicação da LDB nº 9394/96, elabora-se o Artigo nº 58,
um artigo específico para tratar sobre a educação especial com a seguinte
redação: “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”.
A partir dessas determinações legais, inicia-se no Brasil o processo
de transição do modelo de integração para o modelo de inclusão escolar.
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Destacam-se nesse período, ações de intervenção do Estado: leis, decretos,
resoluções e políticas públicas sinalizando investimento de recursos públicos, na intenção de organizar o sistema de ensino para que possa atender
de fato e de direito às diferentes necessidades dos sujeitos. Importa destacar que essas ações estão vinculadas aos compromissos firmados mundialmente, a partir das Conferências e Movimentos Internacionais realizados
nesse período, o que conduz a formação de uma nova configuração social,
um processo de mudança que traz uma forma de dar visibilidade ao que estava invisível. Presenciam-se, com isso, ações de políticas públicas destinadas ao processo de inclusão de deficientes em escolas regulares, entre elas
a divulgação na mídia e no meio acadêmico, capazes de produzir outros
significados/sentidos que, até então, permaneceram por décadas silenciados, sem “significar”, sem “fazer sentido”.
A partir do exposto, percebemos que a trajetória da inclusão das
pessoas com deficiência no ensino público se deu pelo âmbito jurídico, ao
normatizar o acesso ao ensino público de forma lenta e gradual, possibilitando o surgimento de novos paradigmas. Dessa forma, as escolas públicas
iniciam o processo de reconhecimento dos alunos com deficiência, estabelecendo um modelo pedagógico conhecido como Modelo de Integração.
Segundo Sassaki (1997, p. 32), no modelo integracionista “a sociedade em
geral ficava de braços cruzados e aceitava receber os portadores de deficiência desde que eles fossem capazes de moldar-se aos tipos de serviços que
ela lhes oferecia; isso acontecia inclusive na escola”. Assim, inicialmente,
a escola se articula de forma a definir como regra os que dela poderiam
se beneficiar, ou seja, impondo sentidos e definindo em seu discurso que
apenas alunos com deficiência que apresentassem condições para atingir a
alfabetização plena poderiam frequentar a escola pública. No contexto da
integração, a educação deveria acontecer na medida em que o aluno com
deficiência se adaptasse aos recursos disponíveis na escola regular.
A partir da década de 1980, um novo paradigma educacional vai se
constituindo, tendo em vista o reconhecimento universal da diversidade de
pessoas existentes em nossa sociedade, em especial o reconhecimento das
pessoas com deficiência. Sobre esses aspectos aponta Orlandi (2011, p. 34):
“Há, em relação à escola, uma seleção que decide, de antemão, quem faz
parte dela e quem não faz, quem está em condições de se apropriar desse
discurso e quem não está”.
Isso nos faz refletir sobre como o movimento de inclusão escolar
veio sendo construído, através dos processos de significação/interpretação
das formulações apresentadas nos documentos legais. Trazendo considerações da Análise de Discurso, temos o efeito ideológico de evidência posto
em funcionamento nesses documentos, o que sustenta os mecanismos de
naturalização de determinados sentidos e o apagamento de outros. Isso é
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possível porque a ideologia faz parecer natural que sentidos permitidos
pelas instituições dominantes sejam repetidos e aceitos como legítimos, de
modo a tornarem-se um indício de verdade não passível de contestação.
A escola atua através da convenção daquilo que, dentro de um grupo, se considera como válido, onde qualquer conduta discordante ganha
reprovação, um espaço que se pretende homogêneo e que se supõe estabilizado. Atua por meio de regulamentos, de deveres que presidem o discurso
pedagógico e este veicula como ordem legítima. Portanto, é fundamental analisar a relação entre sujeito/corpo deficiente e escola, considerando
processos de significação onde trabalham a historicidade, memória e ideologia, para pensarmos o espaço social escolar a partir das práticas que nele
se deslocam: corpos deficientes são significados pela segregação? Corpos
considerados fora do lugar? Corpos marcados pela superação?
No espaço escolar, se articulam o simbólico e o político como modos
de individuação do sujeito em seu processo de identificação com sentidos
polarizados: os capazes/os incapazes, os que pertencem/os que não pertencem, os que aprendem/os que não aprendem. Sentidos já determinados no imaginário social, marcados ao longo da história, que dizem dos
corpos deficientes como incapazes, improdutivos, ilegitimados. Pensando
discursivamente, nem os sujeitos, nem os corpos são evidentes ou transparentes; eles são dotados de opacidade, e os efeitos de sentidos construídos
no confronto entre o simbólico e o político são atravessados de discursividade. “E como toda forma de significar, é acontecimento na linguagem e no
sujeito, este, visto na história e na sociedade” (ORLANDI, 2012, p. 91), daí
afirmarmos a possibilidade de outros sentidos deslocarem-se em relação
ao imaginário social existente, já que os sentidos rompem com formações
discursivas dominantes. Sentidos que irão compor diferentes modos de significação, trazendo formas singulares de produzir sentido e de significar.
Assim, inicialmente se constituiu o movimento de inclusão das pessoas
com deficiência na educação pública, um movimento de transformação/
significação, tanto para os que já pertenciam ao lugar social quanto para
os que estavam buscando o desafio de pertencer.
Nas palavras de Orlandi (2015, p. 197): “Nas formas atuais de assujeitamento do capitalismo, há um resto, nas relações dissimétricas, que pode
produzir a resistência, não de sujeitos pensados como heróis, mas na divergência desarrazoada de sujeitos que teimam em (r)existir”. Considera-se,
portanto, que outros modos de produção de sentidos sobre a inclusão, irão
compor outras posições, outros lugares na formação social.
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O CORPO DEFICIENTE INSCRITO NO DISCURSO MIDIÁTICO

Partimos do pressuposto que a mídia é uma das mais importantes
produtoras de efeitos de sentido na contemporaneidade. Desempenha inúmeras funções, entre as quais a educativa, a social, a de entretenimento
e a de informação, uma vez que é capaz de selecionar fatos, imagens e
saberes para serem discutidos socialmente. No processo de constituição e
formulação do discurso, a mídia institui a produção de sentidos atribuídos
aos fatos, promovendo gestos de interpretação, como se referem Silva e
Dias (2015, p. 126): “[...] dizendo como estes fatos devem ser interpretados,
ou seja, que efeitos de sentidos estão autorizados a (re)produzir”. Dessa
forma, entendemos a mídia como estabelecendo o que há para ser dito em
determinado momento sócio-histórico, ao mesmo tempo em que impede
que outros sentidos, igualmente possíveis, sejam expostos. Propomo-nos a
discutir o funcionamento do discurso midiático sobre o corpo deficiente,
sua posição no processo de constituição desse corpo como instituição que
determina o que pode e o que não pode ser dito em seus diferentes espaços,
em cada instância de circulação.
A Análise de Discurso compreende a mídia como lugar institucional
de constituição, formulação e circulação de sentidos. Lugar esse no qual as
materialidades que versam sobre a pessoa com deficiência ganham ênfase
e visibilidade, já que os dizeres sobre as pessoas com deficiência sofreram
algumas modificações na atualidade, por exemplo, por permitirem uma
ordem do olhar para a temática da deficiência, possibilitando espaços para
o exercício de mecanismos reguladores na sociedade, produzindo uma rede
tecida pelos discursos que constituem a prática política e o tipo de sociedade. Assim, os discursos sustentados, descartados ou silenciados pela
mídia, vão constituir os arquivos e, portanto, devem estar de acordo com o
conjunto de verdades pertencentes ao contexto social e cultural. Segundo
Foucault (1979, p. 12):
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 instâncias que permite distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros,
as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da
verdade; o estatuto daqueles têm o encargo de dizer o que funciona como
verdadeiro.
No processo de constituição e formulação do discurso, a mídia constitui memória e, ao mesmo tempo, produz silenciamentos. Para Orlandi
(2002, p.75), o silenciamento se apresenta como uma forma política do silêncio, “com efeito, a política do silêncio se define pelo fato de que ao dizer
algo apagamos necessariamente outros sentidos possíveis, mais indesejáVoltar ao sumário
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veis, em uma situação discursiva dada”. Ao mesmo tempo, naturaliza e
estabiliza sentidos, estabelece o que há para ser dito, o que ganhará visibilidade em um momento histórico, na medida em que impede que sejam
mostrados outros sentidos, igualmente possíveis. Contudo, alguns dizeres
não chegam a se inscrever, não tomando parte das discursividades que
estão em circulação na mídia, e outros que, pela repetição, acabam naturalizando-se, dando o efeito de legitimidade.
Alguns fatos são elevados à condição de acontecimentos, ou práticas, promovendo gestos de interpretação e determinando como esses
fatos deviam ser interpretados, ou seja, que efeitos de sentidos estavam
autorizados a produzir. Como exemplo, poderíamos referenciar o Evento
Brasileiro dos Jogos Paraolímpicos de 2016, por simbolizar grande conquista do direito das pessoas com deficiência ao esporte, na medida em que
corpos deficientes ganharam protagonismo e visibilidade social, embora de
maneira pouco expressiva. Problematizando estas questões, testemunhamos um evento quase totalmente planejado, organizado, executado e (não)
divulgado por pessoas sem deficiência. Assim, atletas dotados de corpos
perfeitos e, incessantemente comparados a heróis ou até a super-heróis,
teriam que ceder espaço a outros tipos de corpos, os corpos imperfeitos
produtos da deficiência que, no Esporte, passariam a simbolizar não mais
o prejuízo e a ineficiência, mas, sim, a superação.
A visibilidade alcança uma amplitude e é concomitante ao desenvolvimento das mídias e das tecnologias, é preciso ser visível para existir na
sociedade atual. Esta exigência leva a outra, a de legitimidade, de reconhecimento. E nesta lógica, o visível tende a rejeitar o invisível, o desqualificado, tido como inútil. Esta reflexão nos permite pensar o corpo deficiente,
um corpo tido com aparência/imagem anormal, que passou por um longo
processo de rejeição, de abandono, tratado sob a égide do assistencialismo.
Estamos diante de uma sociedade de imagens, onde o saber tudo se tornou
o ver tudo, numa sociedade de exibição em que a realidade é igual ao imaginário, a qual coloca o mundo nas telas e toma a tela pelo mundo. A busca
da visibilidade de si no espaço, um espaço cada vez mais vasto e acessível
pelo virtual.
Estamos diante de uma nova ordem social, que diz respeito a uma
condição para existir socialmente e visivelmente, pois o que não é visível
não pode ser reconhecido. Nesse aspecto, as pessoas com deficiência só
existem como sujeitos sociais na medida em que conseguirem se tornar
visíveis ao olhar e julgamento do outro. “Para existir aos olhos dos outros,
para provar um sentimento de existência, é preciso agora ser visto por meio
de imagens” (HAROCHE, 2013, p. 86). Neste aspecto, os sujeitos com deficiência tendem a ser confrontados com uma multidão de olhares: vistos e
percebidos por meio das tecnologias contemporâneas, das telas que proVoltar ao sumário
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duzem imagens dos corpos deficientes ou corpos faltantes, de forma que
passam a se constituir no olhar do outro, sob um funcionamento de subjetivação que produz sentidos, em que o sujeito se vê, se significa.
Estamos diante de uma midiatização permanente que exige visibilidade e esta, por sua vez, que aprecia e julga modos de relacionar, agir e
pensar da sociedade. Há uma injunção da visibilidade na sociedade contemporânea, no sentido de transformá-la em fenômenos sociais, constituindo condição para existir.
O CORPO DEFICIENTE INSCRITO NO DISCURSO JURÍDICO

Vivemos em uma sociedade na qual muitas pessoas encontram-se
segregadas, às margens e pouco visíveis nessa formação social capitalista,
e, contraditoriamente, são pessoas com certa representatividade na perpetuação do capital. Estamos, portanto, diante de uma sociedade que estabelece lugares de segregação, nos quais estão implicadas a questão da constituição de identidades e a transitoriedade desses sujeitos, na medida em
que se apaga o direito legal de pertencerem a outros lugares, como se estes
lugares representassem a escolha própria de quem está à margem. Temos,
então, um estado capitalista que individualiza o sujeito e responsabiliza-o
na relação dos direitos e deveres regendo-se pelo jurídico, sendo que, para
Orlandi (2012, p. 37), “o sujeito é um lugar de significação historicamente
constituído”. Dessa forma podemos dizer que o sujeito é ideologicamente
constituído, interpelado pelas instituições em um sujeito jurídico, na forma
também pensada por Agamben (2015) ao tratar sobre a forma homem e a
forma cidadão, sendo esta última aquela que pertence às múltiplas formas
de vida recodificadas em pessoas jurídico-sociais.
Ao longo da história, a educação das pessoas com deficiência foi se
constituindo a partir de um modelo voltado para o especializado, ou seja,
o conjunto de terminologias (Excepcionais; Portadores de Necessidades
Educativas Especiais-PNEEs) e modalidades próprias, à parte do ensino
comum, o que levou a criação de instituições especializadas no atendimento educacional dessas pessoas. A partir das décadas de 1960, 1970 e
1980, em decorrência da democratização da escola, temos o surgimento
de movimentos sociais, em conjunto com o setor político e o econômico, o
que demandou a implementação de documentos oficiais em forma de Leis,
Decretos, Resoluções, Pareceres e Políticas Públicas. Dessa forma, podemos citar as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – nº
4024/61; 5692/71; 9394/96, bem como a Constituição Federal de 1988 e o
Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Além do marco normativo
que apresenta a “Política nacional de educação especial na perspectiva da
educação inclusiva”, de 2008, entre outros.
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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 de um social, de uma formação social capitalista e suas demandas. Dispositivos constitutivos que se
apresentam sob a forma de leis promulgadas – para corresponder às necessidades geradas em determinados momentos – que, se analisadas discursivamente, evidenciam sentidos presentes em suas textualidades. Leis,
que interpretam e produzem significados sobre fatos que se apresentam na
sociedade, viabilizando possíveis soluções às questões imersas no capitalismo. Os movimentos sociais em prol da pessoa com deficiência surgiam em
uma conjuntura social e política dada, isto é, em determinadas condições
que produziam sentidos.
A partir do imaginário capitalista, estamos diante de um sujeito individuado, com estatuto sóciopolítico, não se trata do indivíduo psicobiológico, mas aquele que já sofreu a interpelação ideológica e a ação do Estado.
Nesse consenso, Orlandi (2015, p. 190) considera “os diferentes modos de
individuação do sujeito pelo Estado, através das instituições e discursos,
resultam, como sabemos, em um indivíduo ao mesmo tempo responsável e
dono de sua vontade, com direitos e deveres, e livre circulação social”. Isso
é possível porque a ideologia faz parecer natural que sentidos permitidos
pelas instituições dominantes sejam repetidos e aceitos como legítimos, de
modo a tornarem-se um indício de verdade não passível de contestação.
Os processos pelos quais as pessoas com deficiência se significam e são
significadas passam pelo entendimento de que o corpo não escapa à determinação histórica de fato, por ser afetado, como se refere Orlandi (2012),
pela sociedade de consumo, de mercado e de tecnologias.
Ao se constituir em outras posições, materializam-se outros lugares
na formação social, onde o sujeito pode irromper outros sentidos como
forma de resistência. Os sujeitos vão resistindo e tornando-se históricos
“com acessibilidade política aos seus modos de vida, a suas práticas significantes, sua existência social” (ORLANDI, 2015, p. 198).
Para finalizar esta reflexão, é necessário apontarmos para o movimento de circulações discursivas. Pensar nas instituições que articulam o
simbólico e o político – a escola, os dispositivos jurídicos e a mídia – é o
mesmo que considerar que ambos representam modos de produção de sentidos por meio de saberes e de práticas que circulam na sociedade. Muitas
das desigualdades são engendradas na escola quando, das mais variadas
formas, são mostradas as distâncias dos desempenhos entre os melhores
e os mais fracos, entre os capazes e os incapazes. A mídia é um espaço
pelo qual são veiculadas imagens de desvantagem social, nela a busca pela
“superação da deficiência” tornou-se um espetáculo para a sociedade, no
entanto, o surgimento de dispositivos legais com a evidente intenção de
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normatizar a inclusão social marca o início deste século. Leis e Decretos
que produzem significados de acordo com a interpretação dada às questões que se apresentam na sociedade, viabilizando as possibilidades nas
ordens imersas e emersas na sociedade do capital.
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INICIANDO A REFLEXÃO

A construção do presente texto está ancorada nos pressupostos teóricos da Análise de Discurso com filiação nos estudos de Michel Pêcheux,
o que nos permite refletir acerca do Ensino Profissionalizante no Brasil
numa perspectiva discursiva, a qual coloca em relação texto e discurso com
o objetivo de compreender como se dá o processo de produção de sentidos,
ou ainda, que efeitos de sentido são possíveis apreender nesse processo. A
nossa análise leva em conta o entrelaçamento da materialidade linguística
com as Formações Imaginárias de sujeitos aí representados, bem como a
memória discursiva, as condições sócio-históricas de produção do discurso
e a geração de possíveis impactos nas relações sociais da contemporaneidade.
Althusser (2001, p. 68), considera que o aparelho escolar comporta-se como um aparelho ideológico de Estado, interpelando os indivíduos
enquanto sujeitos, a partir de suas “concepções de mundo”. O postulado
pelo autor dá sustentação, relevância e/ou justifica nossa intenção/objeto
de pesquisa.
Consideramos que os discursos em circulação sobre o Ensino Profissionalizante no Brasil podem – ou, pelo menos, têm potencial para –
funcionar como referência básica no imaginário dos sujeitos, isto é, têm
potencial para funcionar como efeito de discurso fundador (ORLANDI,
1993) em relação ao projeto do MedioTec. Nessa perspectiva, os discursos
que circulam em torno do Ensino Profissionalizante e do MedioTec podem
contribuir para estruturar modos de agir e pensar de sujeitos, bem como
imprimir, calcar esses modos na memória social, possibilitando/sugestionando interpretações em determinada direção. Atuam duplamente, isto é,
nas Formações Imaginárias e nas formações ideológicas, sugerindo respectivamente que há lugares/posições determinados(as) na estrutura social,
aos(às) quais o sujeito deve se submeter. Assim, fortalecem representações
da realidade que sustentam relações de poder.
Já no momento da escolha do título para este texto, nos deparamos
com noções da Análise de Discurso como, por exemplo, memória discurVoltar ao sumário
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siva, interdiscurso e paráfrase discursiva, pois este se trata de um deslocamento de sentido: paráfrase do título da obra Das Artes e Offícios à
Educação Tecnológica 90 Anos de História1.
No âmbito das análises que realizamos, já se vão mais de 108 anos de
história. Como já mencionamos em estudo anterior2, tomamos o Decreto
nº 7566, de 23 de setembro de 1909, como materialidade discursiva que
marca o efeito fundador do discurso do Ensino Profissionalizante no Brasil, no entanto, no mesmo estudo, reconhecemos que iniciativas anteriores
ao Decreto foram tomadas e que, a partir das análises empreendidas, é
possível pensar que serviram de inspiração/estruturação do Decreto e de
medidas adotadas posteriormente.
A nosso ver, estamos diante de uma possibilidade de atualização do
arquivo, o que não implica necessariamente em atualização do discurso - o
que entendemos que se torna mais claro a partir das análises que apresentaremos a seguir. Nesse sentido, buscamos chegar ao funcionamento
do discurso do Ensino Profissionalizante a partir do processo discursivo,
entendido a partir dos estudos de Pêcheux (1995[1975]) por Cazarin (1998,
p. 27) como3:
[...] o sistema de relações de substituição, paráfrases, sinonímias [...] que funciona
entre elementos linguísticos - significantes - em uma FD dada. Em suma, é na família parafrástica no interior de uma FD que se encontra aquilo que se pode e deve
dizer. O processo discursivo, na AD, num primeiro momento, apresentou-se como
um espaço de reprodução. E só na segunda fase da AD que as mudanças teóricas
referentes à FD, modificam também o entendimento de processo discursivo que
passa a se constituir, então, num espaço de reconfiguração e transformação da FD.

Informamos de antemão que será inevitável trazer para a discussão
elementos e análises do estudo anterior, para que, a partir desses, e em articulação com as iniciativas da atualidade – discursividade do MedioTec –,
tenhamos possibilidade de refazer o percurso, atualizar o arquivo e, sobretudo, acompanhar a movimentação discursiva do Ensino Profissionalizante
no que diz respeito a empreender uma reflexão interpretativa da historicidade inscrita no referido discurso.
O período acolhido pela obra é de 7 de julho de 1917, data do aniversário de Pelotas, e data em que
foi criada a Escola de Artes e Officios ao ano de 2007, no qual foi publicado o estudo. Por iniciativa da
diretoria da Biblioteca Pública Pelotense, a escola foi criada e teve seu prédio construído por meio de
doações da comunidade e o terreno foi doado pela Intendência Municipal, localizando-se na Praça
Vinte de Setembro, hoje sede do Campus Pelotas do Instituto Federal Sul-rio-grandense.
2
Dissertação de mestrado intitulada Ensino profissionalizantes no Brasil: determinações e escapes.
PPGL- Universidade Católica de Pelotas em 2015.
3
A sigla FD que se encontra no texto original refere-se a noção de formação discursiva – domínio de
saber que dá limites ao que pode e não pode ser dito- pelo sujeito que nela se inscreve.
1

Voltar ao sumário

319

Discurso, cultura e mídia: pesquisas em rede

Nesse estudo, particularmente, temos como objetivo principal proceder a análise do discurso em circulação sobre o MedioTec, veiculado nos
sites governamentais, a partir de enunciados selecionados em consonância
ao que preconiza a Análise de Discurso.
O estudo em foco dá continuidade ao trabalho de compreensão do
processo discursivo do Ensino Profissionalizante, colocando em relação
materialidades previamente analisadas que se mostram indispensáveis à
articulação/comparação/contraposição às materialidades discursivas que
constituem o discurso sobre o MedioTec. Para tanto, entendemos pertinente apresentar os aspectos metodológicos que norteiam/permeiam nossas
análises.
1 CONSTRUÇÃO DO DISPOSITIVO ANALÍTICO

Detemo-nos neste estudo a analisar as relações que se estabelecem
entre o Decreto nº 7566/1909, o artigo 129 da Constituição Federal de 1930
e a Lei nº 12.513/2011, de instituição do Pronatec – estudo anterior –, em
contraposição ao discurso governamental sobre o MedioTec – estudo agora
em foco.
Para Orlandi (2012, p. 19), ‘‘o que define a forma do dispositivo analítico é a questão posta pelo analista, a natureza do material que analisa e
a finalidade da análise’’. Nesse sentido, buscamos nos documentos não somente a materialização do ideológico no simbólico, mas também o que faz
eco, o que escapa, o que desliza; pistas que nos fornecem vestígios de (in)
visibilidade, o que possibilita que o sentido possa sempre ser outro, igual
ou diferente, isto é, que a interpretação ocorra na deriva do sentido.
É pela mediação teórica que nos tornamos aptos a compreender o
movimento da interpretação e assim:
[...] colocar o dito em relação ao não dito, o que o sujeito diz em um lugar com o
que é dito em outro lugar, o que é dito de um modo com o que é dito de outro, procurando ouvir naquilo que o sujeito diz, aquilo que ele não diz, mas que constitui
igualmente os sentidos de suas palavras (ORLANDI, 2012, p. 59).

Nossa proposta de trabalho nos leva, então, a comparar textos/discursos de diferentes sujeitos/documentos/épocas para, assim, compreendermos o que permanece, o que desliza e o que se (re)formula. E, a partir
do dispositivo construído, esperamos ter condições de mostrar e lidar com
essa particular espessura da língua e incompletude dos sentidos, buscando
compreender o funcionamento discursivo em análise. Dito diferentemente,
buscando compreender como um texto produz um sentido e não outro,
mostrando o funcionamento dos processos de significação, os quais podem
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estar permeados tanto pela presença de regularidades quanto pelas possibilidades de deslizamentos.
Os procedimentos analíticos/interpretativos adotados tomam por
base elementos linguísticos e históricos, o que nos permite relacionar ao
discurso em pauta aspectos históricos, ideológicos e subjetivos, os quais
possibilitarão a compreensão do processo de constituição do sentido.
Realizamos as análises a partir de sequências discursivas (SD) que,
de acordo com Courtine (2009, p. 55), podem ser entendidas como “procedimentos de segmentação”, realizados a partir de sequências orais ou
escritas de dimensão maior que a frase, representativas de cada recorte
temático realizado no corpus.
A superfície linguística apresentada buscou encontrar regularidades,
determinações, deslizamentos, (re)formulações para, então, empreender a
análise à luz dos pressupostos teóricos da Análise de Discurso. Nosso primeiro gesto de interpretação orientou-se a partir do funcionamento parafrástico que possibilita a relação do dizer com outros dizeres, partindo do
texto para o discurso.
Nessa perspectiva, as formas pelas quais o mesmo e o diferente são
retomados para produzir sentido fazem com que tomemos, entre outras, as
noções de repetibilidade, ressonância discursiva, pré-construído, discurso
transverso e memória como categorias de análise para explicitar o funcionamento discursivo em questão.
2 O FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DO MEDIOTEC

Iniciamos nossa reflexão a partir dos questionamentos: O que é o
MedioTec? A quem se destina? Qual seu objetivo?
Sem pretendermos encontrar respostas únicas ou ‘a resposta’, por
meio das SDs4 a seguir, ousamos um gesto de interpretação, à luz da teoria
como forma de obter sustentação à leitura/análise/interpretação empreendida.
Ainda que as discursividades dos recortes 1 e 2 tenham muitas aproximações, os mesmos foram escolhidos por se tratarem de canais de comunicação que o governo utiliza para comunicar, não comunicar, mais que
comunicar.
Recorte 1 - MEC (Ministério da Educação e Cultura)

As SDs a seguir têm a ver com uma tentativa de definição do que é
o MedioTec, a quem se destina e os parâmetros utilizados em sua impleRecortes extraídos do sítio. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/41151> e
<http://www.pronatec2016.org/MEDIOTEC-2017-cursos-vagas-e-inscricoes/>. Acesso em: 29 mar. 2017.
4
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mentação.
SD1- Essa nova ação estratégica do Pronatec5, designada por MedioTec, dá prioridade à [...] para alunos matriculados em escolas públicas [...]ideia é que os estudantes,
ainda durante o curso, realizem estágios em empresas com carência de profissionais
especializados (portal.mec.gov.br por Rovena Amorin).
SD2- Em 2017, Pronatec [...] “Em vez de número de matrículas, terá como parâmetros os impactos e resultados da oferta de cursos técnicos, com base em aspectos
socioeconômicos e fatores que contribuam para o desenvolvimento pessoal e profissional do egresso.” (Ministro da Educação, Mendonça Filho).
SD3- “É uma forma de apoiar os estudantes da rede pública [...] com a possibilidade
de emprego na região onde moram [..]. E de acordo com as demandas do mercado”
(Secretária de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação, Eline Neves Braga).
SD4 - As vagas dessa nova ação do Pronatec levam em consideração o mapeamento
das demandas do mundo do trabalho e renda. O objetivo, afirma a secretária, é
mapear as demandas de formação técnica em cada uma das cinco regiões do Brasil,
com dados sobre as oportunidades reais de inserção, por município, e as aptidões
formativas necessárias para atendê-las (portal.mec.gov.br por Rovena Amorim).
SD5- A ideia é estimular parcerias entre as instituições ofertantes e as empresas da
região [...] “O foco será o ensino médio porque o índice de desemprego no Brasil é
maior entre os jovens, mas vamos direcionar as vagas para os cursos de acordo com
as necessidades de mercado”, assinala a secretária (por Rovena Amorim).

Recorte 2 - Pronatec

Já as SDs a seguir fazem um percurso semelhante ao recorte anterior,
porém, acenam para o objetivo do MedioTec, além de trazer depoimentos
de estudantes na tentativa de construir um efeito de verdade.
SD1- Experiência– Fábio Mateus Rodrigues, de 17 anos, faz o ensino médio junto
com o técnico em mecatrônica. Ele considera que concluir cedo esse tipo de formação, com 16 ou 17 anos, permite que o jovem “saia com uma idade boa para o
mercado de trabalho”.
As palavras ou expressões sublinhadas nas SD correspondem, em nosso entendimento, a relações
parafrásticas, recorrências, repetibilidades, sentidos que, de certa forma, nos ajudam a melhor compreender o funcionamento discursivo em questão.

5
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SD 2- [...] articulações que vêm sendo realizadas junto à sociedade civil e a parlamentares para que a reforma do ensino médio seja finalmente aprovada – depois
de 20 anos de discussão e 5 anos de tramitação no Congresso Nacional (Mendonça
Filho).
SD 3- O MedioTec surge como um braço do (Pronatec) visa a acelerar o processo de
mudanças previsto na reforma do ensino médio [...]O MedioTec surgiu ainda com
o intuito de acelerar a processo de reforma do ensino médio [...] sendo considerado
um ‘irmão’ do Pronatec.
SD 4- Protagonismo - Luciele Laurentino, ex-aluna do ensino médio em tempo
integral em escola da zona rural de Pernanbuco [...] hoje formada pela (UFPE), com
mestrado em engenharia florestal na Espanha.
“Fui ensinada a ser protagonista, que temos de ser parte da solução dos problemas
[...] com oportunidade de sonhar e transformar este país”.

Recorte 3 - Voz Primeira

Cabe ainda dizermos que foi necessário fazer um recuo no tempo
para ter acesso ao já dito sobre o Ensino Profissionalizante em seu primeiro
momento, como forma de compreender o presente e as possíveis determinações desse discurso.
Isso justifica retomarmos as SDs a seguir, que acenam principalmente para a dimensão imaginária do Estado em relação aos potenciais sujeitos que seriam beneficiados pelo Ensino Profissionalizante.
Esse imaginário se reveste de posições ideológicas. Cazarin (2005,
p.140), parafraseando Sercovich (1977), registra “que o imaginário discursivo não se explica através de uma determinada realidade, e sim como se
derivando de determinados interesses sociais”.
SD 1 (Decreto nº 7566/1909) - [...] que o aumento constante da população das cidades exige que se facilite às classes proletárias os meios de vencer as dificuldades
sempre crescentes da luta pela existência [...].
SD 2 (Decreto nº 7566/1909) - [...] que para isso se torna necessário, não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e
intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da
ociosidade ignorante, escola do vício e do crime.
SD 3 (Art. 129 da Constituição Federal de 1937) - O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas...
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SD 4 Art. 2o , p. 140da Lei 12.513/2011 O Pronatec atenderá prioritariamente:
I - estudantes do ensino médio da rede pública [...]
II - trabalhadores;
III - beneficiários dos programas federais de transferência de renda; e
IV - estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral, nos termos do
regulamento.

3 EFEITO DE SENTIDOS PRODUZIDOS NA ANÁLISE

Temos o desafio de recuperar parte do nosso trajeto de busca, retomar mesmo nossa apreensão sobre o processo discursivo do Ensino Profissionalizante, a fim de articulá-la ao questionamento proposto, ou seja, uma
interpretação possível para a questão: O que é o MedioTec?
Entendemos que O MedioTec surge e se instaura sob a força da indefinição, já que ora é tomado como “Programa federal de ampliação do
ensino médio”, ora como um “irmão ou braço do Pronatec” e ora como
“uma ação estratégica voltada para o ensino médio”.
De certo modo, tomamos o MedioTec como uma iniciativa que
se aproxima/coincide com o funcionamento discursivo do Decreto nº
7566/1909, com o Art. 129 da Constituição Federal de 1937 e, de certo modo,
também coincidente com o Art. 2o do Pronatec, respeitando suas singularidades, como a (re)siginificação dada ao “trabalho e ao sujeito trabalhador,
o lugar dado à Mulher, aos indígenas”, entre outros6.
A partir da produção de nossa leitura, com base nos recortes apresentados, de modo sucinto, mostramos alguns dos efeitos de sentidos por
nós produzidos. Nos três recortes, ainda que ditos diferentemente, há um
mesmo que se mantém, ou seja, na forma de paráfrase estaria presente a
regularização de determinados sentidos, o que remete ao fato de que “há
repetições que fazem discurso” (COURTINE; MARANDIN, 1981, apud INDURSKY, 2011, p. 28).
No entanto, não podemos deixar de considerar a possibilidade de
que “há sempre um ‘outro’ possível que constitui o mesmo” ou “o mesmo é
produto da historicidade” (ORLANDI, 2001, p. 24, grifo da autora).
Nesse sentido, neste “mesmo” que está pretensamente mantido nos
diferentes enunciados, temos vários elementos que equivalem a um e proNa dissertação de Mestrado intitulada Ensino Profissionalizante no Brasil: Determinações e Escapes (CORDEIRO, 2015), procuramos mostrar o que permanece, o que escapa, o que é (re)significado,
o que surge como ‘novo’, apoiados no referencial teórico da Análise de Discurso, pelo viés da ideologia,
do sujeito da Análise de Discurso e de suas filiações e posições-sujeito.

6

Voltar ao sumário

324

Discurso, cultura e mídia: pesquisas em rede

duzem o efeito de sentido que o Ensino Profissionalizante não é destinado
à pretensa elite brasileira, mas, pelo contrário, ele destina-se aos trabalhadores e seus filhos, questão que pode ser representada por múltiplos
efeitos de sentido: “classes proletárias, desfavorecidos da fortuna, classes
menos favorecidas, estudantes do ensino médio da rede pública ou de
instituições privadas na condição de bolsista integral, trabalhadores, beneficiários dos programas federais de transferência de renda”.
Há um mesmo que remete a filiações ideológicas, a Formações Imaginárias, perpassadas pelas relações de forças que lhes são próprias. Quem
são esses sujeitos a quem cabe o Ensino Profissionalizante? São aqueles
que não detêm o capital, que contam apenas com sua força de trabalho,
aqueles que não detêm os meios de produção, sendo que o Estado busca
manter o controle por meio de iniciativas/políticas que visem a manter o
status quo da estrutura social.
Com a missão de acolher os filhos dos “desfavorecidos da fortuna”,
procura mantê-los como parte integrante e atuante na construção do edifício social, ainda que a esses sujeitos caiba apenas a construção das bases
desse edifício social e assim permaneçam, é claro, sem condições de chegar
ao topo. Entendemos que essa é uma possível interpretação que responde
a quem se destina o Ensino Profissionalizante, já adentrando na questão
de seu objetivo.
Retomando a questão da paráfrase, tal como concebida na teoria
do discurso, não podemos deixar de registrar que a mesma produz o sentido de continuidade, remete a uma interdiscursividade das semelhanças,
possibilita a condensação de sentidos sem, no entanto, se desvincular da
possibilidade de movimentação dos mesmos. Isso, porque:
As determinações sociais, históricas e ideológicas dos enunciados são diferentes e
possibilitam modificações no processo discursivo, o que aponta para o fato de que
a repetição ocorre de maneira relativa, mostrando que há “um jogo entre o dizer
instituído (o mesmo) e o dizer que quer se instituir (o diferente)” (GRANTHAM,
1996, p. 2).

Esse entendimento, nos ajuda a compreender as movimentações de
sentido, principalmente no que se refere às condições de produção do discurso, que deixa entrever efeitos de sentidos que já figuraram no passado,
como “classes proletárias” e, que, pelo viés da memória discursiva, reverberam, se atualizam e chegam à atualidade.
Outras questões tangenciam nossa análise, contudo, nem todas poderão ser mencionadas, mas a materialidade nos dá pistas de que não podemos deixar de apreciar, como a questão da ilusão do sujeito, que pelo
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trabalho ideológico é capturado, é levado a interpretar sentidos em determinada direção e, sem se dar conta disso, então, pensa que é protagonista
de uma situação da qual não tem controle – “Fui ensinada a ser protagonista, que temos de ser parte da solução dos problemas [...]” (SD4) – e também
compreendemos que há no mesmo enunciado vestígios da contradição.
De que modo um\uma protagonista vai servir à solução de problemas estabelecidos, com soluções também pré-estabelecidas como “atender
necessidades do mercado de trabalho, necessidades regionais, necessidades de ordem econômica? Governo, sociedade civil e parlamentares” articulados às necessidades do setor, de que setor? Entendemos que, nesse discurso, o sujeito do Ensino Profissionalizante está aí foracluído7. E a
discussão “para que a reforma do ensino médio seja finalmente aprovada
– depois de 20 anos de discussão e 5 anos de tramitação no Congresso
Nacional” (SD2). Discussão com quem? Novamente o sujeito do discurso,
aquele lugar ou posição, segundo suas filiações, enuncia, produz efeitos de
sentido que funcionam de forma a naturalizar lugares, posições, discursos
e sentidos.
O discurso funciona de modo a calcar na memória social efeitos de
sentidos que, não por acaso, relacionam o enunciado de um estudante (SD1,
Recorte 2), que julga que sair do ensino médio com uma profissão, com 16
ou 17 anos “é uma idade boa para o mercado de trabalho”, com o próprio
discurso governamental da reforma da previdência, uma coisa puxa outra,
e uma forte gama de efeitos de sentido vão se formando, tomando corpo, se
materializando e, portanto, produzindo seus efeitos na sociedade.
Quanto ao objetivo do MedioTec, é dito que: “visa a acelerar o processo de mudanças previsto na reforma do ensino médio, visa ampliar a oferta
de ensino profissionalizante e garantir que o aluno esteja apto a se inserir
no mundo do trabalho, que os alunos realizem estágios em empresas com
carência de profissionais especializados”. Em suma, entendemos que há
um discurso governamental que tenta dar sustentação a seu projeto e que,
ao mesmo tempo, se propõe ao atendimento de necessidades específicas
do momento no qual vive o país. Sempre a favor da classe mais abastada
da sociedade. Alegando necessidades de ordem econômica como combate
ao desemprego, na verdade visa fornecer mão de obra barata perpetuando
as desigualdades regionais, tudo dentro de uma lógica capitalista, na qual
estão muito presentes as técnicas de administração utilizadas por parte do
Estado e a possível e consequente divisão social do trabalho.
Desse modo, o funcionamento discursivo do discurso do Ensino Profissionalizante e agora também o do MedioTec nos ajudam a compreender
as relações estabelecidas em uma sociedade classista que nutre a definição
Termo usado para chamar atenção do que é excluído, do que está à margem, quando deveria ser
participante como no caso em análise.
7
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de papéis/posições a seus integrantes.
EFEITO DE FECHAMENTO

Em O discurso: estrutura ou acontecimento, Pêcheux (2008, p.
30) cita “uma nova divisão do trabalho”, agora técnico-social, que sustenta
a hierarquia entre “eruditos”, engenheiros e técnicos. Assim, o Estado, ao
produzir seu discurso por meio do Ensino Profissionalizante, classificando/
categorizando seus destinatários, não está tentando administrar um sentido que pretensiosamente deseja construir?
Não estaria tentando resolver uma questão social? “O habilitar” para
o trabalho, para que possa contribuir para o crescimento do país, não seria
também para que o sujeito do Ensino Profissionalizante possa contentar-se
com a posição social na qual é colocado, aceitando pacificamente a classificação/classe/divisão que lhe é dada – a divisão técnico-social do trabalho?
Esse preparo, em última instância, não estaria visando favorecer a indústria, os grandes empresários, o sistema?
Esses sujeitos podem ser compreendidos como sujeitos (in)visíveis
para o Estado? Isto é, o Estado não os vê ou o Estado os vê e, por isso mesmo, tenta instituir fronteiras, ainda que tênues, que porosas delimitam sim
lugares sociais, o que nos faz então pensar que a noção de “fronteiras do social”/“fronteiras sociais” se mostra uma noção produtiva e que poderíamos
aplicar ao tema como um outro caminho, oportunidade de continuidade
ao presente estudo.
O nosso trabalho de analista de discurso reside justamente em buscar articular processos ideológicos e fenômenos linguísticos, como forma
de refletir sobre o texto e sua historicidade, com a especial finalidade de
desfazer esse efeito de transparência da linguagem e dos sentidos que se
instauram sobre o discurso do Ensino Profissionalizante e agora do MedioTec, restaurando a possibilidade do “sentido outro”.
Compreendemos que nas diferentes materialidades há deslocamentos e consolidações, que o poder é uma legitimação coletiva, institucional
e política. No entanto, não há identificação plena, pois há a possibilidade
de transformação, o que remete para o fato de que a movência do sentido
se dá no espaço entre reprodução/transformação das relações de produção, o que nos faz lembrar que “o sentido não para; ele muda de caminho”
(ORLANDI, 2007, p. 13), “[...] em sua relação com as diferentes formações
discursivas, o sentido emigra (e se desloca) para qualquer outro objeto simbólico possível” (ORLANDI, 2007, p. 124).
O sentido é, pois, itinerante e, por essa sua vagueza, pode se deparar
com aquele saber que não se transmite, que não se ensina e tampouco se
aprende, mas que existe e continua a produzir seus efeitos (PÊCHEUX,
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2008) e pelo acionamento da memória discursiva é possível compreender
esses efeitos de sentido que reverberam e continuam a dar sustentação em
práticas discursivas da atualidade.
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O SUJEITO CAIÇARA E A ESCOLA: DISCURSIVIDADE E
SUBJETIVIDADE
Ana Maria da Silva
Universidade Federal do Paraná
INTRODUÇÃO

A sociedade deve ser pensada em sua forma de organização, considerando que a linguagem a constrói histórica e politicamente. Dessa forma, ao compartilhar uma mesma língua e compreender suas variações,
os sujeitos já se constituem e partilham maneiras de compreender a si
mesmos e aos outros. Esses olhares se dão por meio da ideia que se faz do
semelhante, da imagem e da memória.
Este trabalho pretende observar inicialmente a subjetividade que
ocorre por meio do discurso que se manifesta em uma sociedade, analisando os modos de inserção do sujeito caiçara, do/no litoral paraense, no
espaço escolar, compreendendo os lugares de contradição nos discursos
sobre esse sujeito e em suas práticas. Mas o que é ser caiçara? Essa palavra,
de origem Tupi, refere-se ao povo que vive do mar, mais especificamente,
aos moradores da região sul do país, que trabalha com a pesca e mantém o
sustento de sua família com atividades em salgas, barcos e marinas1.
A comunidade caiçara, assim como outras minorias, sofre por não se
encaixar em um padrão europeizado de identidade. Dessa forma, a escola
que deveria acolher de maneira solidária esse cidadão que faz parte da formação de um povo local, o percebe de maneira desconfiada, desprezando o
valor de seu conhecimento, já que este não atende aos padrões desejados.
Existe uma Formação Discursiva de adversidade a este povo em relação ao
atendimento dos anseios escolares, aos filhos de caiçaras, em detrimento
do desempenho dos filhos de imigrantes. Nosso objetivo, portanto, é tecer reflexões sobre essas discursividades sócio-historicamente constituídas
acerca dessa identidade.
Este trabalho está dividido em três seções. Na primeira, intitulada
Condições de produção das sequências discursivas, pretendemos explicitar
qual circunstância sócio-histórica permeia a produção dos discursos acerca
do sujeito caiçara. Na segunda seção, Análise do Discurso francesa: conceitos relevantes, buscamos apresentar algumas considerações teóricas mobilizadas que são necessárias a nossa posterior análise. Na seção três, identificada Recortes Discursivos: o discurso sobre o sujeito caiçara no ambiente
escolar, trazemos finalmente as análises dos enunciados.
1

Local onde são guardados barcos de esporte náutico ou lazer, onde ocorre a manutenção destes.
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1 CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DAS SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS

As sequências discursivas que serão interpretadas aqui foram coletadas em ambiente escolar litorâneo. São, portanto, recortes de textos e
respostas solicitados por meio de perguntas e comandos de escritas, em
que os sujeitos de pesquisa são: 1) alunos de 6º e 7º ano; 2) professores e
pedagogos; 3) alunos do terceiro ano de Ensino Médio.
Ao pensarmos a escola como ambiente de encontro social, além de
sua função primeira e irrefutável, a aprendizagem, observamos que as manifestações culturais, linguísticas e ideológicas se encontram e se confrontam nela. Não há como desconsiderar que essa instituição é um Aparelho
Ideológico do Estado2, e constituindo-se assim “educa por métodos apropriados de sanções, de exclusão, de seleção etc. não só os seus oficiantes,
mas as suas ovelhas” (ALTHUSSER,1985 p. 48). Desse modo, a força ideológica de uma escola, que se (des)une em prol de um objetivo de compartilhar saberes, está em homogeneizar, geralmente, seus alunos para metas
capitalistas.
Numa sociedade como a em questão: litorânea, economicamente
pobre e caiçara, não é diferente. Há, nela, uma cultura de prestígio e uma
desprestigiada. A escolaridade é sinônimo de atendimento aos anseios econômico-sociais e sendo o Ensino Médio o último nível da Educação Básica
mantido pelo Estado, a aspiração ao Ensino Superior, em busca de profissões socialmente privilegiadas, é indício de sucesso pessoal. Porém, essa
mesma escola que determina culturalmente o que é ascensão, também exclui e seleciona por meio do discurso e de Formações Ideológicas: estimula,
determina, contribui, destrói ou constrói concepções de dignidade.
Ao mergulharmos nesse mar de discursos controversos, em que a
escola cumpre função diferente e se confronta com seu próprio objetivo
oficializado, sentimos a necessidade de materializar esses discursos. Por
isso, solicitamos aos alunos de séries específicas que respondessem aos
questionários ou comandos de produção acerca de: i) conceito e concepção
de trabalho caiçara, uma vez que os alunos entrevistados do Ensino Médio
já são pescadores; ii) desejo dos menores, que ainda não trabalham, de
manter-se na profissão dos pais. Já ao corpo docente3, voz que entendemos
representar o discurso escolar, foram lançados questionamentos acerca de:
i) visão da conduta do aluno caiçara; ii) a expectativa de profissionalização
desse aluno na perspectiva docente.
2
Althusser em Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado define que a tradição Marxista concebe o Estado como Aparelho repressivo, que exerce uma força de execução e de intervenção repressiva a
serviço das classes dominantes. Veremos mais sobre isso na próxima seção.
3
Entrevistamos professores, diretores e pedagogas e trouxemos um recorte discursivo de cada um
deles.
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Nessas condições específicas, as respostas foram coletadas em duas
escolas públicas estaduais, dentre as seis do município de Guaratuba, litoral do Estado do Paraná. Essas instituições oferecem Ensino Fundamental,
Médio e Normal (Magistério), sendo entrevistados os alunos do Ensino Médio matriculados no período noturno.
2 A ANÁLISE DO DISCURSO FRANCESA: CONCEITOS RELEVANTES

Nesta seção, pretendemos percorrer os caminhos teóricos da Análise do Discurso, bem como uma retomada de suas bases de formação.
Abordaremos, nas páginas que seguem, de maneira objetiva, os conceitos
mobilizados para a análise das sequências discursivas na seção posterior,
tais como: Formação Ideológica, Formação Discursiva, posição-sujeito, memória discursiva ou interdiscurso, bem como subjetividade.
Primeiramente, é necessário resgatar que a Análise do Discurso, fundada por Michel Pêcheux4, constrói seus fundamentos nos anos 1960 do
século XX, na França, buscando filiar-se teoricamente aos movimentos que
observavam o sujeito, a ideologia e a língua, enfatizando, principalmente a
relação das duas últimas. O materialismo é o maior ponto de destaque da
Análise do Discurso, distanciando-se do objetivismo prático, do conteudismo, do formalismo e do funcionalismo (ORLANDI, 2012). Isso significa que
se preocupa com o homem que fala, em uma ordem no mundo, compreendendo esse discurso como efeito de sentido5 entre locutores (PÊCHEUX,
1990).
Vista como campo disciplinar, a Análise do Discurso é rica para as
áreas das ciências humanas (História, Antropologia, Psicologia), que se interessam pela discussão “língua-ideologia”, sustentando-se na tríade: Linguística, Psicanálise e Materialismo Histórico, sendo a Linguística a base
para a análise discursiva. Efetivamente, essa análise só ocorre se houver
o arquivo, o que Pêcheux (1990) chama de maquinaria discursiva em uma
fase mais estruturalista, observando um viés sintático, mas que, em um segundo momento, atrela às bases ideológicas marxistas. Sendo assim, todo
discurso é atravessado, constituído e constitutivo de sentidos. Ainda mais:
observa-se que todo discurso advém de um outro. Sobre isso, explica-se
que:
Pêcheux nasceu em Tours em 1938 e suicidou-se em Paris, aos 45 anos de idade. Estudou na escola
normal superior de Paris e ensinou filosofia a partir de 1963 (ORLANDI, 1998). Em 1966, ele foi para o
laboratório de psicologia no Centro National de La Recherche e Cientifique (CNRS) onde encontrou
outros dois intelectuais que foram seus interlocutores fundamentais para formulação da AD: Micheal
Plon e Paul Henry, partindo de referências de autores importantes, como Althusser (ORLANDI, 1998).
5
Estes efeitos de sentido são diferentes significados possíveis que um mesmo dizer pode assumir de
acordo com a Formação Discursiva na qual é (re)produzido.
4
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[...] O fato é que há um já-dito que sustenta a possibilidade mesma de todo dizer, é
fundamental para se compreender o funcionamento do discurso, a sua reação com
os sujeitos e com a ideologia. A observação do interdiscurso6 nos permite, remeter
o dizer da faixa a toda uma filiação de dizeres, a uma memória, e a identificá-lo em
sua historicidade, em sua significância, mostrando seus compromissos políticos e
ideológicos (ORLANDI, 2005, p. 32).

Para a autora supracitada, a Análise do Discurso observa que todo
dizer está inscrito em uma Formação Discursiva e não em outra e é disso que o discurso se constitui em seus sentidos. Segundo Courtine (1994,
p. 68), a Formação Discursiva “é a matriz de sentidos que regula o que o
sujeito pode e deve dizer e, também, o que não pode e não deve ser dito,
funcionando como lugar de articulação entre língua e discurso.” É possível
imaginar a Formação Discursiva, portanto, como uma esfera de discursos onde se realizam dizeres específicos. Nesse sentido, existiria uma Formação Discursiva religiosa, uma jurídica, uma familiar, uma escolar, por
exemplo, e são elas que atribuem sentidos, mas estes são sempre definidos
de maneira ideológica.
Essa ideologia é o fator que estabelece a relação do sujeito com a
língua e, por consequência, com a história:
[...] O sentido é assim uma relação determinada do sujeito – afetado pela língua –
com a história. É o gesto de interpretação que realiza essa relação do sujeito com a
língua, com a história, com os sentidos. Esta é a marca da subjetivação e, ao mesmo
tempo, o traço da relação da língua com a exterioridade: não há discurso sem sujeito. E não há sujeito sem ideologia (ORLANDI, 2005, p .47).

As Formações Discursivas podem ser visualizadas como partes específicas do interdiscurso, ou seja, específicas configurações dos discursos em
suas relações. É o interdiscurso que permite dizeres, por meio do já-dito,
definindo o que constitui uma Formação Discursiva em relação à outra.
Isso significa que ao consideramos dois sujeitos, por exemplo, um de ideologia X, que afirma que “bandido bom é bandido morto”, e outro sujeito de
ideologia Y, que expressa “todo bandido tem direito à chance de redenção”,
ambos não compactuam da mesma Formação Ideológica e, portanto, se
inscrevem em Formações Discursivas diferentes.
Respaldado em uma leitura de Althusser, Pêcheux (1990) considera
que a noção de ideologia é essencial para o desenvolvimento do conceito
de Formação Discursiva. O autor indica ainda que a Formação Ideológica
é um elemento constituído por um conjunto de atitudes e de representaCompreende o conjunto das Formações Discursivas e se inscreve no nível da constituição do discurso
na medida em que trabalha com a ressignificação do sujeito sobre o que já foi dito (FERREIRA, 2005).
6
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ções que não são nem individuais nem coletivas, intervêm, portanto, nas
Formações Ideológicas enquanto componentes e determinam o que pode e
deve ser dito, a partir de uma relação de lugares no interior de um aparelho
ideológico e inscrita numa relação de classes.
As relações entre Formações Discursivas estão intimamente ligadas
aos processos de formação de sentidos. Segundo Orlandi (2005), no funcionamento discursivo é possível compreender os sentidos porque, mesmo de
maneira não explícita, percebemos a qual Formação Discursiva o sujeito
do discurso pertence. Em razão disso, palavras iguais podem ter diferentes
significados e isso vai depender, exatamente, da Formação Discursiva em
que tais palavras se inscrevem.
Nessa perspectiva, o trabalho de um analista é verificar as diferentes
condições de produção do discurso, assinalando o funcionamento da memória. Com isso o analista deve remeter o dizer a determinada Formação
Discursiva. Este procedimento permite compreender o sentido do que está
dito no dizer remetido a dada Formação Discursiva.
Para Pêcheux, todo discurso se constitui a partir de uma memória
e do esquecimento. Os sentidos vão se construindo no embate com outros sentidos. Assim, quando não conseguimos rememorar a memória que
sustenta aquele sentido, temos o nonsense. Ainda que o sujeito não tome
consciência desse movimento discursivo, ele flui naturalmente. A memória
discursiva, também trabalhada por Pêcheux como interdiscurso, de outro
modo, é um saber que possibilita que os dizeres e que as imagens façam
sentido. Esse saber corresponde a algo falado/mostrado anteriormente, em
outro lugar, o “já dito” preexistente, entretanto, em um permanente alinhavar com os discursos e a ideologia.
Nesse sentido, Orlandi (2006) explica que o conceito de interdiscurso
de Pêcheux (1990) nos mobiliza para compreender que os sujeitos estão
ligados a esse saber discursivo que não se aprende, mas que produz seus
efeitos através da ideologia e do inconsciente. Para a autora, o interdiscurso está articulado ao complexo de Formações Ideológicas.
O aspecto teórico, em Pêcheux (1990), que nos toca diretamente é
o que explicita que a ideologia está engajada ao excesso e não à falta. O
excedente é uma marca discursiva da ação político-ideológica no discurso.
Se a imagem, em sua materialidade e rede interdiscursiva, instaura sentidos, não o faz de maneira isolada, desconectada; ela, antes de ser analisada
como peça avulsa, fora do jogo da história, deve ser concebida de forma
mais ampla.
Sobre a questão posição-sujeito, que é um conceito importante para
pontuarmos, já que o aspecto de Formação Discursiva e Ideológica estão
explanados, Orlandi (1999), em seu artigo Do sujeito na história e no simVoltar ao sumário
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bólico, indica que “o sujeito, na análise de discurso, é posição entre outras,
subjetivando-se na medida mesmo em que se projeta de sua situação (lugar) no mundo para sua posição no discurso” (ORLANDI, 1999, p. 17).
É perceptível a referência que a autora faz é ao lugar social do sujeito
que, ao se subjetivar, ocupa uma determinada posição no discurso. Isso significa que as posições tomadas de forma ideológica são conduzidas a partir
do subsídio social que temos. Desse modo, a “materialidade dos lugares
dispõe a vida dos sujeitos e, ao mesmo tempo, a resistência desses sujeitos
constitui outras posições que vão materializar novos (ou outros) lugares”
(ORLANDI, 1999, p. 21).
Um trabalho interessante para entender a posição-sujeito é aquele
no qual Orlandi (2002) analisa a fala de José Bonifácio sobre os índios: utilizando-se dos mesmos argumentos dos missionários – de que os índios são
preguiçosos, dorminhocos etc. – José Bonifácio fala de outro lugar (o do
Estado) e isso muda o lugar discursivo no qual se constituem os sentidos
do que ele diz. Assim, até mesmo o conceito de sujeito para a Análise do
Discurso francesa caracteriza-se de forma diferente do sujeito empírico,
uma vez que será sempre um sujeito do discurso.
Dessa forma, um sujeito que discursa sobre outro se inscreve nas
Formações Discursivas e Ideológicas que seu lugar permite e, assim, se
reconstitui em um novo sujeito. A posição-sujeito é, portanto, a relação de
identificação entre o sujeito enunciador e o sujeito do saber (forma-sujeito).
Nesse sentido, o sujeito do discurso não é dono de seu dizer, mas
recorre a outros discursos muitas vezes esquecidos no plano da consciência
para formulação e inscrição em Formações Discursivas. Assim, os efeitos
de sentido vão se construindo e interpelando, compreendendo uma memória e possibilidades de dizeres que o sujeito não observa conscientemente.
É nessa perspectiva que Courtine (1999, p. 18) critica e alerta “aos linguistas
que consideram o sujeito falante como sujeito-origem, pleno e sem memória, as teses sobre existência histórica e material das ideologias lembravam
a eles que há sempre já um discurso, ou seja, o enunciável é exterior ao
sujeito enunciador”.
O interdiscurso configura-se, na visão de Courtine (1999), como o
domínio que possibilitaria a constituição de uma “modalidade de existência específica” de memória histórico-discursiva. Por isso é que podemos
afirmar que a memória discursiva é constituída pelo esquecimento:
O interdiscurso é o preenchimento produtor de um efeito de consistência no interior do formulável e o interdiscurso como oco, vazio, deslocamento, cuja intervenção ocasiona um efeito de inconsistência (ruptura, descontinuidade, divisão) na
cadeia do reformulável (COURTINE, 1999, p. 22).
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Assim, a memória discursiva é elemento que constitui o interdiscurso, tão dependente das condições de produção da enunciação quanto
a própria inscrição na Formação Discursiva. Na seção seguinte, observaremos como esses conceitos são possíveis de ser visualizados em algumas
sequências discursivas.
3 RECORTES DISCURSIVOS

O enunciado é a unidade constitutiva do discurso que nunca se repete da mesma maneira, uma vez que cada ocorrência são estabelecidas por
condições de produção diferentes. Nessa perspectiva, por meio da enunciação, são observadas as diferentes posições assumidas pelos sujeitos no
discurso e esta seção do trabalho traz os recortes discursivos de sujeitos,
revelando o seu pensar do e sobre o sujeito caiçara no ambiente escolar.
Geralmente, alunos do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental II, que
compreendem a idade entre 11 e 13 anos, acompanham seus pais em seus
trabalhos, os admiram, pensam em sua profissionalização quando chegarem à fase adulta. A adolescência traz esses anseios e os recortes de textos
a seguir demonstram o quanto trazem em sua Formação Discursiva e Ideológica as impressões que vivenciam em casa. Organizamos em quadros,
representando em respostas enumeradas (R1, R2 e assim por diante), as
sequências discursivas de dez alunos, ao serem questionados sobre como
veem o trabalho de seus pais em salgas e na lida com o mar.
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Quadro 1
R1 - “(...) é muito cansativo, chega em casa cansada,
fedida, com as mãos machucadas e unhas quebradas. Para
mim, é ruim, pelo menos nunca passa fome”.
R2 – “É muito sofrido, é muito cansativo. Passa muito frio, é gelado, vem as ondas gigantes. Pode ganhar um
bom dinheiro”.
R3 – “Meu pai e minha mãe trabalham na salga. É
muito cansativo e por isso que eu estou estudando. Eu acho
muito humilde da parte deles (...) são muito trabalhadores,
guerreiros”.
Como você descreveria o
R4 – “Meu padrasto trabalha de pescador e às vezes
trabalho de seus pais, nas fica muito tempo no mar. Eu já fui com ele. É muito ruim,
perde muito tempo, enrosca a rede e tem que entrar na
salgas e no mar?
água para tirar. Às vezes, estraga a bateria ou o motor, tem
que vir remando embora. Mas nós não passa fome”.
R5 – “Meu pai está há um ano e meio. É muito cansativo, ele chega cansado com cheiro de peixe. Mas ele já
está acostumado, meu vô também era pescador. Quando
temos um tempo juntos, é festa”.
R6 – “Meu pai gosta dessa profissão. Fazer o quê?
(...) ficar fedendo peixe e camarão. É um fedor horrível”.
R7 – “Não deve ser legal”.
R8 – “O trabalho do meu pai não é muito bom, mas
eu apoio ele. Na época dele não tinha estudos para ser alguém na vida, mas eu vejo o trabalho como qualquer outro”.
R9 – “(...) é duro e arriscado. Meus pais já se machucaram muito na salga”.
R10- “É muito legal porque eu vejo eles pegando peixe. Já fui pescar com eles, fiquei muito feliz”.
Fonte: Arquivo nosso.

É possível observar uma complexidade que retoma uma ideia de trabalho que exige dos pais determinada força, determinação, sacrifício para
manutenção familiar, onde o orgulho por ter uma família digna mistura-se
ao sentimento de piedade pelo risco que correm dentro do mar. O trabalho
das mulheres em salgas as maltrata, exigindo delas a renúncia do conforto,
para manter o filho na escola. Em R8, o reconhecimento e apoio do filho
que compreende a falta de oportunidade do pai nos permite compreender
que ele vê a escolaridade como meio de não seguir o caminho do pai, emVoltar ao sumário
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bora perceba a função profissional paterna como trabalho digno.
Os enunciados demonstram que há uma retomada discursiva daquilo que os pais lhes relatam, sobre dor, sofrimento, sacrifícios para sustento
do lar. Nesse momento, os alunos assumem a posição-sujeito de filhos, que
relatam os esforços de seus pais. Assim, a Formação Discursiva em que se
inserem é de valorização da cultura caiçara, que se faz digna mesmo não
necessitando haver escolaridade para realizá-la.
Este trabalho no mar, que traz alegria, em R10, também causa desconforto, conforme afirmam em R7, R6, mesmo que seja a tradição da família, de acordo com R5. Dessa forma, as respostas que seguem, retiradas
de uma mesma sequência discursiva dos mesmos alunos, comprovam se
eles querem seguir, ao menos na idade em que se encontram, os caminhos
dos pais. São parte de um momento da coleta de dados em que são questionados sobre o desejo de seguir, ou não, a profissão dos pais.
Quadro 2
R1- “Não, porque é muito ruim e cansativa”.
R2- “Não é um bom futuro para mim”.
R3 – “Eu quero ser advogada”.
R4 – “Eu quero ser advogado”.
R5 – “Eu não quero seguir isso. Quero ser advogado”.
Você gostaria de seguir
R6 – “Eu quero ser veterinário”.
a profissão de seu pai
R7 – “Eu prefiro ser marinheiro, porque eu quero um
ou mãe que trabalha futuro melhor, ganhar bastante, além de ser legal (...) mas antes
com ou no mar?
eu vou começar ajudando meu pai porque e vou aprendendo.
Depois eu sei que vou acabar fazendo esse serviço”.
R8 – “Eu quando crescer não quero ser pescador, pois eu
já tenho uma carreira prevista para o meu futuro. Quero tentar
ser engenheiro naval. Quero também que meus filhos no futuro
sigam minha carreira”.
R9 – “Eu vou trabalhar de salgueiro, perto da minha família e é assim que vai ser minha profissão, perto dos meus pais,
ajudando eles”.
R10- “Eu sempre quis ser pescador, mas meu pai fala
que não, porque é muito sofrimento”.
Fonte: Arquivo nosso.

A cidade de Guaratuba conta com apenas duas instituições que oferecem o Ensino Superior, ambas particulares, sendo uma delas, de educação à distância. A de educação presencial oferece os cursos de Pedagogia,
Engenharia de Produção, Contabilidade, Administração, Negócios ImobiVoltar ao sumário

338

Discurso, cultura e mídia: pesquisas em rede

liários e Direito, sendo este último, o único curso de todo o litoral paranaense e recebe, portanto, alunos de todas as cidades vizinhas. O anseio
demonstrado em algumas respostas dos alunos em ser advogado, profissão
de prestígio secular tradicional, desde o Brasil colônia, explica a existência
dessa graduação na Faculdade. Ainda vista como profissão prestigiada socialmente, está na memória social a ascensão eminente e sucesso pessoal.
Já o discurso da escola sobre essas mesmas famílias e a sua forma
de sustento são as que seguem, indicando uma certa incoerência no que
se diz a respeito delas. A pergunta por escrito foi “Como você descreveria
a postura e desempenho escolar do aluno filho de pais caiçaras?” e depois
“Você acredita que a maioria segue a profissão dos pais ao terminar o Ensino Médio?”. As respostas estão divididas em duas colunas:
Quadro 3
SDs sobre a conduta do aluno caiçara

SDs sobre a perspectiva profissional do
aluno

R1 – “Não acreditam muito nos estudos,
ou seja, não têm perspectivas de futuro
e muito menos de fazer uma faculdade...
acham que o futuro deles será como o
de seus pais... irão viver do mar. Os pais
passam esta visão para os filhos, pois
mandam o filho para a escola apenas
porque a lei assim exige... assim o aluno
e suas famílias não vêm aplicação prática
na formação acadêmica dos filhos... nem
mesmo o aluno...”.

R1 – “A maioria sim... vai tirar o sustento
do mar... ou trabalhar naquilo que seus
pais trabalham... as meninas que tendem
a ir mais longe! Parecem valorizar mais os
estudos”.

R2 – “Na sua grande maioria existe um
certo comodismo. Parecem não dar muita
importância aos estudos, à sua escolaridade
e no que esta poderá auxiliar para modificar
a sua realidade familiar e social”.

R2 – “O pensamento expressado por grande
parte deles é o de que não veem grandes
expectativas de seguirem uma profissão
diferente da que seus pais seguem. Muitos
insistem que querem iniciar os trabalhos
no mar antes mesmo de concluírem o
Ensino Médio”.
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R3 – “Hoje os filhos de pescadores têm
um maior comprometimento com a
continuidade da pesca e o destino dos pais
e outros que dependem do produto ‘peixe
e camarão’ para o sustento da família. Por
esse motivo estudam mais e cursos que
desenvolvem argumentos e possibilidades
sustentáveis e duráveis para essa profissão.
Ex: engenharia marinha, gestão ambiental
e outros. Então tenho convicção que
querem dar continuidade a profissão dos
pais. Pois consideram que foi essa profissão
que lhes proporcionou as oportunidades
que usufruem hoje”.

R3 – “O desempenho escolar nas séries
finais do ensino fundamental e médio
deles é igual aos outros estudantes, ou seja,
sentem a necessidade da escola acompanhar
seus novos interesses tecnológicos, Como
isso não acontece... tornam-se apático,
diante de uma metodologia arcaica e sem
propósito”.

R4 – “Eles são muito desconfiados, e até R4 – “Os que chegam a terminar o ensino
apresentam dificuldades de aprendizagem, médio não seguem a profissão dos pais,
pois acreditam q não precisam estudar, isso leva a muitas brigas em família, e
precisam conhecer o mar, e pelo fato muitos jovens até vão embora da cidade”.
de irem cedo trabalhar com os pais
e começam a ganhar dinheiro e não
querem se comprometer com a escola. São
inteligentes, mas na maioria não acreditam
que a escolaridade pode fazer diferença no
seu futuro”.
Fonte: Arquivo nosso.

Observamos que a perspectiva de alguns profissionais não condiz
com as respostas dos alunos – que relataram não desejar seguir a profissão dos pais. Num discurso duro, de exclusão e preconceito, R2 afirma,
em princípio, que os alunos têm problemas de aprendizagem, são acuados,
usando a palavra “desconfiados”, como se eles tivessem medo desse espaço
escolar que lhe deveria proporcionar segurança. A revelação do conceito
de família que lhes obriga a manter a tradição da pesca também causa
efeito de sentido contrário ao revelado nos discursos dos adolescentes que
afirmavam que seus pais os estimulam a percorrer caminhos diferentes
dos seus.
A conduta deste aluno caiçara, na visão dos profissionais que lidam
com ele e que lhe deviam prestar o serviço de ensino despido de conceitos,
é julgada de maneira injusta e em desacordo com a realidade, que se mostra tão cruel quanto o discurso que a materializa. Pode-se dizer que afirmar
que os filhos de caiçaras apresentam “dificuldades de aprendizagem”, de
acordo com R4, é no mínimo excludente. Esta, segundo Barros (2015) ocorre a partir do julgamento que reconhece o sujeito como mau ator social,
mau cidadão pelo não atendimento ao bom uso da língua, por exemplo.
Em R1, a afirmação de não haver credibilidade aos estudos é confrontada
por R8 do primeiro e do segundo quadros, uma vez que observam a escola
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como local de ascensão social, sim, e reconhecem ainda que os pais não
tiveram a oportunidade que atualmente os alunos têm.
Nesse momento, a posição-sujeito docente/professor/formador de
opinião traz ao discurso um efeito de sentido muito duro, já que o determinismo imposto pelos dizeres indica não haver credibilidade no sucesso
escolar desses alunos. Afirmar que “são inteligentes, mas não acreditam
que a escola pode fazer diferença no seu futuro”, é um equívoco, pois as
crianças dizem que estudar é a única chance que têm para ter uma vida
diferente de seus pais.
Nesse sentido, a Formação Discursiva em que se inscreve o aluno
que acredita na escola e na mudança que ela pode fazer em seu futuro, é
também a Formação Discursiva de seus pais, mas não é a mesma em que se
inscreve a própria equipe pedagógica que deveria lhe propiciar condições
de crescimento. Mais do que o efeito de sentido desse discurso, é possível
compreender o impacto que essa Formação Ideológica manifestada no discurso pedagógico pode ter ao longo da vida escolar deste caiçara.
A credibilidade que é dita e manifestada linguisticamente traz efeitos negativos nestes alunos. Para comprovar isso, por último, trazemos as
sequências discursivas dos alunos já maiores de idade, que cursam o Ensino Médio noturno, mesmo que de forma mais atrasada em relação a escolaridade. Eles responderam sobre como eles lidam com a rotina de trabalho
e o que esperam para o seu futuro. Seguem as respostas a seguir:
Quadro 4

R1 – “Gosto porque nasci fazendo isso,
tem uma boa renda, mas todo mês, temos um
bom lucro. Meus pais, tios, primos e avós trabalham nessa profissão”.
R2 – “Gosto do meu trabalho porque
Você gosta de seu tra- vem dos antepassados, meus bisavós pescabalho no mar? Por quê? vam, meus avós pescam, vem de gerações e
Quais são os aspectos eu me dou bem fazendo isso. Dependendo da
positivos e negativos?
época, são bons, mas às vezes não dá muito
lucro”.
R3 – “Meu trabalho é legal porque vem
da geração da minha família, mas tem época
do ano que não dá peixe, nem camarão”.
Fonte: Arquivo nosso.
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R1 – “Quero ser surfista, mas se não der
certo, vou fazer faculdade e levar o surf como lazer”.
O que pretende fazer
R2 – “Pretendo fazer uma faculdade para
ao terminar o Ensino bombeiro. Quero ter uma vida melhor no futuro”.
Médio?
R3 – “Por enquanto estou nessa profissão
e gosto dela, mas quero fazer alguma faculdade
e ter uma vida melhor e menos sofrida, que é a
vida de um pescador”.
Fonte: Arquivo nosso.

Todas as três respostas confirmam a ideia de que os alunos seguiram a profissão de seus pais, avós, mas aspiram outras possibilidades de
crescimento pessoal, ou é possível compreender que a sua posição-sujeito
dentro da escola existe para querer outra profissão que não a que exerce. A
Formação Discursiva em que eles se inscrevem é a que vê a escolarização
enquanto forma de ascensão, negando aqui o que não é aceito nessa sociedade: a simplicidade, o trabalho braçal, menos desprestigiado. Em R3, fica
bastante evidente esse interdiscurso: “Por enquanto estou nessa profissão e
gosto dela, mas quero fazer alguma faculdade e ter uma vida melhor e menos sofrida, que é a vida de um pescador”. O segmento “por enquanto” traz
a ideia de trabalho não fixo, de não oficial, de não valorizado, embora seja
prazeroso. Em “quero fazer uma faculdade” está implícito essa necessidade
imposta socialmente, como se um ensino superior fosse o aceito, o que é
valorizado e não marginalizado.
Não ocorre, nesse sentido, nenhuma resposta que assuma a pesca
como profissão para a vida toda, mesmo que esta traga-lhes sucesso econômico. É possível interpretar que esses meninos compreenderam o recado
da escola sobre como deve ser a sua conduta acadêmica a seguir os estudos, ainda que não saibam muito bem o que fazer com a bagagem e experiência que o mar lhe proporcionou. Este é o lugar em que ele vive, nasceu
e está crescendo, mas não são apontados caminhos para que ele continue
no que gosta, mas também seja aceito socialmente.
O olhar desconfiado, que a resposta docente colocou no quadro anterior talvez seja desses meninos que talvez questionem para si mesmos
qual é o papel dessa escola que o vê marginalizado nessa vida digna que
levam. Ser caiçara é, para eles, lutar pela sobrevivência de si mesmos numa
cultura marginalizada, apesar de lhes trazer sustento e alegria.
Essas análises nos fazem pensar a ideia de dominação que se define
como:
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[...] abuso de poder de um grupo sobre o outro, representada por dois sistemas inter
-relacionados de práticas sociais e cognitivas diárias: de um lado, por várias formas
de discriminação, marginalização, exclusão ou problematização; do outro, por crenças, atitudes e ideologias preconceituosas e estereotipadas (VAN DIJK, 2015, p. 33).

É evidente que existe um estereótipo do caiçara, que o agride moralmente, por meio de atitudes discursivas, como as representadas nos textos
docentes. Essa exclusão se dá pela não aceitação subjetiva do outro – que
almeja e que trabalha com aquilo que é diferente, que não vê utilidade prática na escola, porque essa não lhe proporciona um olhar útil profissional.
A escola não se adapta a essa necessidade local: ela é para todos, mas não
são todos que suportam o seu esquadro.
Mesmo assim, existe resistência e, devido a isso, existem trabalhos
como este, que buscam mudança.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

É inegável o direito de escolarização a todos os cidadãos brasileiros
e isso é garantido pela Constituição Federal de 1988, por isso, a escola,
enquanto instituição pública, tendo a função social de união, deveria ser
o último lugar em que o preconceito e a exclusão acontecem. De fato, a
segregação é velada em muitos aspectos, ocorre por meio de um discurso ou outro, aqui e ali, como justificativa para problemas complexos, por
exemplo.
Nesse sentido, a identidade caiçara, cuja principal característica é o
cultivo do que advém do mar, é foco de discriminação e pretexto para tentativa frustrada de compreensão da realidade escolar. Assim, se constrói,
ao longo da história, estereótipos imaginários que são, como comprovou
este trabalho, distorcidos do real, do desejo, do empenho e esperança desses alunos.
“O que ocorre é que o pensamento se concretiza no discurso, e o discurso é a linguagem empregada socialmente, segundo os hábitos culturais
do grupo a qual pertencem aquele que fala” (CHARAUDEAU, 2015, p. 27). É
perceptível, assim, que as sequências discursivas analisadas são formadas
por discursos outros, que estão imbricados em uma atmosfera contaminada de negação do que não atende aos anseios e padrões do capitalismo.
A sociedade, nesse sentido, sendo a escola parte dela, não aceita
aquilo que ela mesma concebe como não aceitável: o pescador, seus filhos,
suas esposas e suas mãos machucadas, que simbolizam como é a ocupação de seu espaço social. Não é pretensão deste trabalho eximir nenhum
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sujeito de suas responsabilidades na (des)construção de ideologias, sejam
elas destorcidas ou não. A reflexão inicial está lançada e está prenhe de
julgamentos e posições, é possível pensar em sentidos, que inegavelmente
sempre poderão ser outros.
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ANÁLISE DO DISCURSO IMAGÉTICO PRESENTE DA CAPA
DO ÁLBUM RAP É COMPROMISSO, DO RAPPER SABOTAGE
Bruna Caires Delgado
Universidade Estadual de Maringá - UEM
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste trabalho, investiga-se de que forma se constitui o discurso sobre a autoestima do sujeito rapper no social. Partindo da perspectiva da
Análise do Discurso de linha francesa, dos aparatos teóricos e metodológicos das reflexões de Michel Pêcheux, bem como das ampliações de Eni
Orlandi, busca-se perceber o funcionamento dos processos de subjetivação
e de identificação do sujeito na/pela capa do álbum Rap é Compromisso,
lançado no ano 2000 pelo rapper Sabotage.
Para a Análise do Discurso, a linguagem não funciona como código
ou mero instrumento de comunicação, mas como efeito de sentidos entre
locutores. Sendo assim, o trabalho de analista é compreender como um
objeto simbólico produz sentido; como as interpretações funcionam. Pretende-se visibilizar os processos de significação que se fazem presentes nas
discursividade das imagens na capa em questão.
Para que se possa interpretar o discurso, é necessário recorrer a várias possibilidades de sentido estabelecidas nos diversos lugares históricos
e sociais. Para tanto, tornam-se pontos de partida deste trabalho de análise
as perguntas: “Por que foi dito isso, e não outra coisa?”, e “O que tornou
possível dizer isso?”.
As Condições de Produção do Rap nos anos 2000 possibilitam sentidos quando são relacionadas às posições ideológicas colocadas em jogo no
processo sócio-histórico em que são produzidas – em seus determinados
contextos. Dessa forma, questiona-se: de que forma as condições políticas
e sociais do país determinam a produção de sentidos no/para o Movimento?
Na perspectiva da Análise do Discurso, todo acontecimento pressupõe que há algo que foi dito antes, há uma anterioridade: é na memória de
um dizer que o sujeito tem a possibilidade de dizer. São relações entre a
formulação (em um álbum, o momento de produção da capa, por exemplo)
e um já-dito, ou seja, a constituição.
Pretende-se seguir por traçados ideológicos materializados em discursos sobre a “autoestima” produzidos nesse momento (anos 2000) numa
tentativa de resgatar e de visibilizar sentidos, sobre a forma pela qual os
discursos dos sujeitos desse grupo de Rap, inseridos no Movimento Hip-Hop, compreendem as questões ideológicas que envolvem os sentidos
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sobre a autoimagem. Para tanto, em um primeiro momento, faço uma reflexão sobre as formas de assujeitamento, como se entende a formação de
um sujeito e seus processos de produção dos sentidos.
Os conceitos de Formação Discursiva e de Formação Imaginária são
basilares nesse percurso, pois permitem e dão ao analista a possibilidade
de estabelecer regularidades no funcionamento do discurso. Em seguida,
penso essas regularidades apresentadas nas imagens, as “formulações visuais”, que são sempre parte de um discurso. Também considero as reflexões
sobre a cidade, reforçando a ideia de que todo discurso se apresenta na
relação com outros dizeres presentes, questionando quais deles se alojam
na memória do sujeito que não vive o discurso urbano, mas que é parte do
espaço urbano, tem seu corpo atado ao da cidade.
Este trabalho consiste, então, em pensar a imagem que o sujeito rapper tem de si e aquela que ele coloca em circulação. Também propõe-se a
compreender a trajetória que os sentidos sobre o discurso da “autoestima”
podem prosseguir, deslocar ou até mesmo estabilizar.
1 A SUBJETIVAÇÃO E CONSEQUENTE DISCURSIVIZAÇÃO SOBRE A
“AUTOESTIMA”

Trabalhar com capas de álbuns é estar em contato com textos verbais
e não verbais. Os textos analisados, aqui entendidos como materialização
do discurso, são formulados a partir de atos de linguagem e de gestos de
interpretação por meio dos quais são produzidos efeitos de sentido sobre a
autoestima do “ser rapper”. São narratividades urbanas que falam de dentro
da cidade, são textualizações do discurso urbano de um trabalho a partir
das Formações Imaginárias – estabilizadas pelo interdiscurso e recortadas
por uma posição, elas emergem para esse sujeito que vai se constituindo no
processo discursivo de produzir uma letra, uma canção, um álbum e, enfim,
formular uma capa. Assim, pensar a autoestima enquanto discurso implica
considerar as formas de interpelação ideológica do sujeito.
Dessa forma, mesmo que os dizeres sejam determinados pelos lugares que os sujeitos ocupam e aos quais se submetem, as imagens construídas ao enunciar apenas se formam no próprio processo discursivo que, por
sua vez, também vai se delineando a partir das imagens construídas sobre
si mesmo, sobre o outro e sobre o que se diz. A partir de recortes interdiscursivos específicos que emergem nas materialidades das capas, acreditase que as imagens construídas quando o rapper se subjetiva implicam a
produção de sentidos sobre ser bandido/seguir um bom caminho.
O sujeito estudado por Michel Pêcheux (2009, [1975]) é considerado enquanto posição em uma formação social, isto é, o autor deslocou o
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sujeito biológico, como era legitimado até então, para o sujeito histórico,
determinado ideologicamente. Pensar o deslocamento da noção de homem
para sujeito abarca três regiões do conhecimento de não transparência: a
Psicanálise e o sujeito, o Marxismo e a história, e a Linguística e a língua.
“Pensando-se a subjetividade, podemos então observar os sentidos possíveis que estão em jogo em uma posição-sujeito dada” (ORLANDI, 2002,
p.65). Assim, o sujeito ao se projetar de seu lugar no mundo, da sua situação social/empírica, se transforma em posição-sujeito no discurso.
O diferencial do sujeito da Análise do Discurso compreende os esquecimentos daquilo que o determina, ou seja, é a não existência do sujeito
centralizado e do “eu” portador da autonomia e da consciência. Ao enunciar, faz-se escolhas inconscientes e a chamada “ilusão referencial, nos faz
acreditar que há uma relação direta entre o pensamento, a linguagem e o
mundo” (ORLANDI, 2003, p. 35). Há o esquecimento de que todo o dizer já
foi dito anteriormente e há, também, a ilusão de que os sentidos podem ser
controlados; nas palavras de Orlandi (2003, p. 35): “eles são determinados
pela maneira como nos inscrevemos na língua e na história, e é por isso que
significam e não pela nossa vontade”. Segundo Magalhães e Mariani (2010,
p. 402), o sujeito “não se dá conta de sua constituição por um processo do
significante no funcionamento da linguagem na interpelação ideológica e
na identificação imaginária a determinados sentidos”.
Orlandi (2002) afirma que há um duplo movimento na constituição
da subjetividade que causa a forma da contradição: sem que haja uma
ordem cronológica, o primeiro diz respeito à “interpelação do indivíduo em
sujeito pela ideologia” (ORLANDI, 2002, p. 71) e, nessa instância, tem-se a
noção do sujeito associada ao psicanalítico. É o lugar que fala do Outro.
O sujeito, ao entrar na linguagem, se submete a uma língua já constituída por outro na historicidade e na memória. “Há uma distância entre
as palavras e as coisas” entre “um significante e outro” (MAGALHÃES; MARIANI, 2010, p. 393) que descontinua o dizer. Ao transmitir um significante
faz-se emergir o processo de subjetivação, que “está atravessado pela materialidade significante do outro” (MAGALHÃES; MARIANI, 2010, p. 394),
isto é: formado por pequenos outros, que representam o grande Outro.
Porém, esse Outro é marcado pela falta, assim como sujeito, já que são
necessários um ao outro.
A subjetividade é fruto da linguagem no sujeito, não se pode perceber esse vazio que subjetiva, já que a presença de um significante resulta
na ausência de diversos outros. Essa incompletude significa um atravessamento por diversos discursos. Essa afirmação se conecta com o segundo
movimento para constituição da subjetividade, que é assim apresentado
por Orlandi (2002, p. 71): as “formas de individualização do sujeito em relaVoltar ao sumário
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ção ao Estado”. São as formas de assujeitamento às determinações sociais,
sem propor uma ideia determinista, o sujeito ainda tem a interferência da
subjetividade.
O conceito de ideologia nesse sentido parte do materialismo histórico, mas “na medida em que se transformam as sociedades também se
transformam as formas de atuação das subjetividades entre si” (MAGALHÃES; MARIANI, 2010, p. 400). Assim sendo, o sujeito é determinado não
só pela objetividade, mas também pelas relações de classe do seu tempo –
o social, interpelado pela ideologia, que, por sua vez, marca a subjetividade,
o inconsciente de cada sujeito.
Essas afirmações partem dos estudos de Pêcheux (2009, [1975]) que
articulam, simultaneamente, “traços do registro inconsciente da identificação a uma determinada formação discursiva e, também, traços do assujeitamento ideológico” (MAGALHÃES; MARIANI, 2010, p. 404). É a partir da
imbricação da Psicanálise e do Materialismo Histórico – teorias de entremeio – que Pêcheux (2009, [1975]) formula a constituição da subjetividade
e sua contradição, entre a interpelação e a individualização. Em Semântica e Discurso (PÊCHEUX, 2009, [1975]), no “pequeno teatro teórico da
interpelação”, o autor evita dizer que o sujeito é interpelado pela ideologia,
visto que o sujeito já é falado antes que possa dizer. Ele critica também a
evidência da constituição do sujeito e do sentido. Nas palavras de Segundo
Orlandi (2002, p. 68), “é preciso acrescentar que não estamos afirmando
que somos tomados pela língua como sistema formal, mas sim pelo jogo
da língua na história, pelos sentidos”. Dessa forma, algo do mundo tem de
ressoar no “teatro da consciência” do sujeito para que lhe faça sentido. O
sujeito – ao se constituir – se submete à língua e ao simbólico.
O sujeito, ao usar a língua/linguagem, se submete a ela a fim de significar-se. E é a partir da Formação Discursiva que será determinado a dar
sentidos. “representa o lugar de constituição do sentido e a identificação do
sujeito. Nela o sujeito adquire identidade e o sentido adquire unidade, especificidades, limites que o configuram e distinguem de outros” (ORLANDI, 2002, p. 69). Sentidos que se relacionam com o que está fora e também
dentro. Sendo assim, as palavras desse sujeito produzem sentidos/efeitos
de sentido ao se identificarem com uma Formação Discursiva, é o “o lugar
provisório da metáfora” (ORLANDI, 1999, p. 13).
Quando o sujeito se inscreve em uma posição, é tomado por uma
relação de identificação/desconhecimento (PÊCHEUX, 2009 [1975]). É por
meio da interpelação ideológica que o sujeito se identifica com as Formações Imaginárias fornecidas pela posição. Nesse movimento, ele não reconhece outras imagens como possíveis, diferente da que está recortada e
estabilizada. A imagem de uma “autoestima” é produzida no jogo das ForVoltar ao sumário
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mações Imaginárias, que também são os jogos de imagens que os sujeitos
fazem de si e que representam, no discurso, as imagens que o sujeito-enunciador tem de si, do outro e do referente discursivo.
A “autoestima” pode ser entendida como um juízo de valor que o
sujeito acredita fazer dele mesmo de forma subjetiva. Nas Formações Imaginárias, a “imagem de si mesmo” é ligada aos valores de individualização
– parte oscilante, a depender de uma determinada condição de produção
– e também de subjetivação – estável por derivar das relações afetivas ao
longo da vida, partindo do que o Outro já disse a respeito do sujeito. Essas
formações ainda dizem respeito ao outro e ao referente em um processo
discursivo, isto é, a imagem que se faz do sujeito-interlocutor, a que ele faz
de quem fala e ainda a imagem que se faz do objeto de diálogo (referente
discursivo). Orlandi (2003, p. 40) afirma que:
Esse mecanismo produz imagens dos sujeitos assim como do objeto do discurso,
dentro de uma conjuntura sócio-histórica. Temos assim a imagem da posição do
sujeito locutor (quem sou eu para lhe falar assim?), mas também da posição do sujeito-interlocutor (quem é ele para me falar assim, ou para que eu lhe fale assim?),
e também a do objeto do discurso (do que estou lhe falando, do que ele me fala?).

Dessa forma, as Formações Imaginárias determinam “a necessária
referência do que eu digo àquilo que um outro pode pensar, na medida em
que aquilo que eu digo não está fora do campo daquilo que eu estou determinado a não dizer” (PÊCHEUX, 2009 [1975], p.161), esse jogo das imagens
estabelece o que pode/deve ser dito ou não, inclusive sobre si mesmo. Ao
enunciar, o sujeito faz representações de si e do outro, a depender do lugar
que ocupa; no caso das capas, é importante olhar para o jogo de imagens
que compõem a posição-sujeito em cada momento.
Segundo Pêcheux (2009 [1975], p. 146), o sentido de uma palavra, de
uma expressão “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-histório”,
no qual são produzidas e reproduzidas. Tais imagens implicam a (re)produção de sentido sobre o rapper e a autoestima, a partir do interdiscurso
que emerge nessa materialidade. Dessa forma, o sentido é negociado nas
posições ideológicas a que o sujeito está submetido e o que já foi dito sobre
a mesma posição. Para observar os efeitos do interdiscurso, é preciso fazer
uma análise voltada para o externo, o fora da língua.
O sujeito do discurso é configurado por determinações que produzem identificação à determinada posição. Para Lagazzi (2015, p. 242),
“conceber o sujeito como posição significa pensá-lo em seus processos de
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identificação e no reconhecimento que constitui essa identificação”. Assim
sendo, a autora atenta para possíveis “leituras idealistas” de que essa identificação parta da vontade do sujeito. Reafirmando Pêcheux (2009, [1975]),
a identificação se dá como reconhecimento no desconhecimento. O sujeito
não tem nenhum domínio nesse processo, identificar-se é reconhecer-se
nas evidências dos sentidos que são produzidas no movimento da cadeia
significante, “portanto se desconhecendo a cada reconhecimento já que a
falta é constitutiva nesse processo. Como o reconhecimento nunca se completa, ele se abre em desconhecimento” (LAGAZZI, 2015, p. 244).
Ao se reconhecer na cadeia de sentidos, o sujeito se identifica, desconhecendo os outros que o constituem e também os seus sentidos. Considero, então, a posição-sujeito enquanto um elemento constitutivo do discurso
da autoestima, o processo de subjetivação é produzido pelo funcionamento
da constituição do sujeito rapper. A autoestima do jovem negro e pobre é
como um constructo sócio-histórico: não é produzido de forma aleatória
ou intencional, mas é traço constitutivo de um processo de identificação.
Portanto, pode ser discursivamente interpretada na/pelas materialidades
híbridas propostas, com as condições de produção e com as projeções imaginárias.
2 OS PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO NA/PELA IMAGEM

A escolha por trabalhar com a autoestima ocorreu ao perceber a regularidade desse discurso nas produções que advêm do universo Rap – nos
títulos das canções, nas letras das músicas e, principalmente, nas capas
dos álbuns e de discos. Trabalhar com as capas dos álbuns é observar o
imbricamento da imagem e do texto verbal. Neste momento volto às minhas considerações para a questão da imagem, enquanto formulação visual, compreendendo seu funcionamento como espaço de materialização do
discurso da autoestima. Para tanto, julgo necessário entender os trajetos
de memória e do interdiscurso.
A Análise do Discurso não vê como possível o acesso livre ao sentido,
pois a interpretação é um objeto de reflexão e não se fecha, já que mesmo
que se tenha a ilusão de seu fechamento só é possível observar seus efeitos.
Considerando que a autoestima constitui um espaço de interpretação particular, pergunto: como os sujeitos se interpretam? Como eles interpretam
o outro? E, ainda, de que forma a cidade impõe gestos de interpretação?
Segundo Orlandi (2004, p. 22), o sujeito em si é interpretação “é por aí que
o sujeito é afetado pela ideologia, pelo efeito de literalidade, pela ilusão
do conteúdo, pela construção da evidência do sentido, pela impressão do
sentido-lá.”.
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As reflexões já postas sobre subjetividade vão conversar nesse momento com o universo do Rap, que é necessariamente atado à cidade. Segundo Orlandi (2004), os dizeres no discurso urbanista foram homogeneizados, ou suja, há uma sobreposição do “discurso urbano” silenciando o
“real da cidade”; em outras palavras, criou-se um senso-comum ideológico
que produz como apenas um “seu efeito de verticalização das relações horizontais da cidade” (ORLANDI, 2004, p. 35).
Ao mesmo tempo que tomar a cidade como um todo homogêneo é
segregação, o imaginário urbano não deixa espaços vazios na cidade. Observo que quantificar a cidade é tomar como verdade um discurso hegemônico e abrangedor. É muito conhecida a ideia de que o gênero musical
Rap inaugura uma verdadeira narração sobre o cotidiano nas favelas, que
as letras da música falam sobre os problemas vividos na periferia, sobre a
pobreza, sobre o crime, sobre o que acontece na vida desses sujeitos. Sendo
assim, concordo com Orlandi (2004) quando considera o gênero como uma
“narratividade urbana” diferente do “discurso urbano”: eles são “cenas de
que o sujeito participa, sem distância. Não relata de fora. Se narra como
parte da cena [...] A narratividade é tomada como palavras da cidade, parte
da cena” (ORLANDI, 2004, p. 30). Esse processo de não distanciamento faz
com que o Rap metaforize a quantidade: “são eles mesmos uma exposição
de um pedaço de real daquilo que fazem parte” (ORLANDI, 2004, p. 52),
transfere sentidos porque vão no “mesmo”, insistem no repetido e divergem. É no trabalho com o “comum” que há deslocamento de sentidos. A
descrição empírica dessas imagens são necessárias em relação com o real,
isto é, a prática historicizada do comum transfere sentidos que elaboram
outros discursos.
Quando esse sujeito significa a cidade com poética, buscando palavras para narrar seu entorno, ele é afetado pela história e pela política
do poder dizer, produzindo sentidos determinados pelas condições sócio
-históricas relacionadas ao espaço com que se identifica. Michel Pêcheux
(2008), em Estrutura ou Acontecimento, mostra o jogo metafórico que
sustenta paráfrases possíveis para os enunciados “Ganhamos” e “A esquerda toma o poder na França”. Por meio de associações plausíveis, substituições, deslizamentos e derivas, o autor expõe, no gesto de análise, que o
sujeito é tomado pela memória discursiva. Fazer esse jogo, entre o mesmo e
o diferente, é constituir uma tensão entre paráfrase e polissemia, segundo
Lagazzi (2015, p. 178) “levando-nos a perguntar pelas posições do sujeito
constituídas no processo discursivo e pelas formações discursivas em jogo
no funcionamento do discurso analisado”. Ainda nas palavras da autora,
Pêcheux com o conceito de efeito metafórico torna possível que se faça
visível uma relação entre “a superfície linguística e o processo de produVoltar ao sumário
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ção do discurso”, ou ainda “diferentes marcas significantes para o mesmo
processo discursivo” (LAGAZZI, 2015, p. 180). Quando os dizeres sobre o
“discurso urbano” se atualizam por meio de materialidades do Movimento
Hip-Hop, há possibilidades do equívoco aparecer. A constituição da língua
falha, na história, possibilitando o equívoco.
2.1 Rap é compromisso

As capas exigem levar em consideração que há uma necessidade dos
textos verbais e não verbais estarem imbricados neste material. Isso se dá
pela incompletude constitutiva da linguagem. São sentidos que reclamam
essa demanda. Lagazzi (2015) estabelece uma diferença entre formulação
visual e imagem: a primeira se relaciona com intradiscurso e a segunda
com o interdiscurso. Conforme anteriormente exposto, elegi como objeto
de análise o funcionamento do discurso da “autoestima” no que chamarei
de “Capa”. Sobre a Capa, percebem-se regularidades importantes na sua
formulação visual: o rapper Sabotage é representado em uma ilustração.
Ele está com o dedo indicador levado a boca, ainda compõe seu figurino
um óculos e um boné. A posição do corpo divide os entornos, à sua frente
está a cidade do Rio de Janeiro e, ao fundo, a Favela do Canão. Essa formulação toma pela memória do “dedo na boca” e faz ressoar a memória do
silêncio, da autoridade de pedir silêncio – como as figuras das enfermeiras
nos hospitais – ou, ainda, da frase que o rapper muito usava “chegar no
sapatinho”, sorrateiramente.
A formulação do corpo em meio à/ao favela/morro x cidade/asfalto faz concorrer duas Formações Discursivas diferentes, é o intradiscurso,
capaz de entrecruzar o corpo e o seu entorno e o interdiscurso, a memória legitimada da imagem da “sabotagem”. Segundo Lagazzi (2015, p. 185),
as formulações visuais “atualizam um já dito legitimado e imobilizado em
nossa sociedade reafirmando tipificações características de um social dicotomizado por antagonismos”. Sendo assim, é possível questionar: o que é
prototípico para o sujeito rapper? O que é ser bandido, o que é ser vítima?
O que faz com que o social se apresente dividido dessa forma?
Há respostas possíveis nas reflexões de Orlandi (2004, p.64): “a cidade supões muitos do mesmo no mesmo lugar”, isto é, dentro de um discurso social – que reúne diferentes movimentos e discursos que se cruzam
– nessa desorganização de posições diferentes no urbano, há um que se
sobrepõe: o da quantidade. Silenciando assim outros discursos – as chamadas narrativas urbanas.
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Figura 1: Rap é compromisso

Fonte: Sabotage, 2000.

Assim como Rodrigues (2011, p. 228), considero que interdiscurso
e memória são conceitos ligados “que sustentam teórica e metodologicamente a exposição do olhar leitor à opacidade dos textos, explicitando que
o ‘assim das coisas’ e a sensação de que o ‘mudo está dessa forma’. As
formulações visuais da capa reforçam essa dualidade entre o bem x mal.
Há um deslizamento das significações do Rap: Rap é compromisso, o Rap
é o dinheiro, o Rap é a droga que vicia, é a forma do sujeito identificar-se,
individualizar-se e propor o Rap como salvação.
A autoestima é de um sujeito que “corre pelo certo”, que quer chegar
a “algum lugar” pela arte, pela música, pelo Rap. Orlandi (2004, p. 109) afirma que, nessa assunção da autoria, há “uma relação complexa ideologicamente nessa relação eu é a da identificação, que afasta e aproxima.” Nesse
material híbrido de imagens, e no título – somado ao nome do rapper “Sabotage” – há uma forma de definição no qual o sujeito se apresenta. “Não
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estou falando da identidade desse sujeito mas do modo como ele a diz, a
sente” (ORLANDI, 2004, p. 109). Sabotage parece deixar a favela do Canão,
Zona Sul, para “trás”, onde está a sombra e segue em “frente” em direção
à cidade, ao reflexo dos óculos. Ainda pela memória é possível tomar o reflexo enquanto lugar onde se quer chegar. “Descer do morro” é legitimado
no discurso urbano como um problema. Esse movimento de chegar até a
cidade já estava acontecendo: o Rap estava em seu apogeu.
Segundo Toni C. (2015), na Biografia Oficial de Mauro Matheus
dos Santos, no momento de condição de produção do álbum, o canal televisivo MTV tinha uma hora semanal apenas para falar de Rap, no YO!
– programa dedicado exclusivamente ao estilo e apresentado pelo DJ do
grupo Racionais MC’s, o KL Jay. O programa Espaço Rap, na rádio 105 FM,
tinha três edições. Circulavam jornais e revistas exclusivas sobre o movimento Hip-Hop e sobre o Mundo do Rap. Sabotage viveu por muitos anos
o crime organizado e, nos anos 2000, depois de investir 15 anos em suas
músicas, era chegado o momento de gravar seu álbum de estreia. Momento de grande alcance do Rap às salas de estar das classes brancas, por meio
da mídia.
Sabotage “toma de assalto” a cena do Rap no Brasil com seu primeiro
álbum, imobilizando os sentidos que, numa memória discursiva, afirmam
a posição bandido-sujeito-bandido na dicotomia com a posição-sujeito-vítima. Essa relação trabalha a autoestima do sujeito rapper enquanto autoimagem constituída pelo Outro, enquanto ser negro e pobre. “São cenas que
nos remetem a um social tenso, conflituoso, marcado por antecipações que
recobrem a contradição entre ser bandido e ser vítima” (LAGAZZI, 2015, p.
185). O rapper, por meio da mídia, vendeu muitos discos, foi premiado pela
MTV, chegou aos bairros nobres da cidade e participou de festivais de música ao lado de músicos comerciais. Sabotage morreu (assassinado e) pobre
e mantendo o aspecto político e ético do Rap, já que ele é “compromisso”.
Se apresentar nas periferias “é estabelecer um diálogo com os excluídos”, ao mesmo tempo que tocar em outro território é tornar-se porta-voz
dessa periferia e ganhar dinheiro que possibilite continuar tocando para
a periferia” (ANDRADE, 1999, p. 45). O estilo que chegou à sala de estar
das classes média e altas também tem um espaço de visibilidade, já que os
brancos tiveram suas televisões, rádios e revistas invadidas pelo movimento da juventude negra. O Rap transformou a periferia em uma referência
para a cultura. Ao passo que a sombra na Favela do Canão não é anulada,
porque a cidade ainda a divide, a cor da pele ainda divide.
Lagazzy (2015), sobre a antecipação na Análise do Discurso, afirma:
“o que 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
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outro” e, ainda, o que é situação (o definível) e as posições (o que depende
da situação). Já que é possível antecipar a partir das determinações que o
constituem como o sujeito define sua posição no discurso, é possível pensar na discursivização da autoestima. Há uma ruptura na logica humana
que divide bandido e vítima, bandido entra em sinonímia com vítima.
Em um gesto de conclusão é possível identificar os orgulhos nos rappers que se consideram engajados levando em conta a sua autorrepresentação e a função social que se atribuem: a de serem “a consciência de
plantão da periferia”. Mesmo que use da música para alcançar grandes plataformas midiáticas, o Rap ainda é considerado “violento”, o sujeito rapper
se coloca, também, como excluído, como vítima da opressão, da miséria, do
preconceito. O Rap aparece para o sujeito como um ponto de convergência
entre o individual e o coletivo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, ao analisar como o discurso sobre a “autoestima” se constrói
em cada época, não se pode ater ao aspecto das imagens circuladas na
capa como algo dado, mas como um constructo social. O entendimento de
como se processam os discursos sociais implica na investigação dos processos de sua construção, os discursos fundadores e o funcionamento.
A análise de como se deu a construção dos sentidos no histórico que
apresento sobre a questão do sujeito no Rap revela que, a partir de narrações relativas ao negro, deu-se início à formação de uma imagem estereotipada do morador das regiões periféricas, o que resultou em sua desqualificação enquanto ser dotado de razão e de capacidade. Sua participação
como sujeito social foi limitada pelo preconceito gerado numa sociedade
que escravizou. Isso ocorre porque a constituição discursiva da sociedade
não emana de um jogo livre de ideias, mas de uma prática social que está
enraizada firmemente em estruturas sociais materiais, concretas, orientando-se para elas. É por meio da linguagem que os sujeitos ocupam espaços,
interagem e exercem controle; que se fazem sujeitos. Sujeitos afetados pela
linguagem que os interpela e que os transforma, que os “ilude”, enfim, que
os assujeita.
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